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Alteração 646
John Bowis, Chris Davies

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. Por «declaração nutricional» ou 
«rotulagem nutricional» entende-se 
informação relativa:

1. Por «declaração nutricional» ou 
«rotulagem nutricional» entende-se 
informação relativa:

a) Ao valor energético; ou a) Ao valor energético; ou

b) Ao valor energético e a um ou mais dos 
seguintes nutrientes:

b) Ao valor energético e a um ou mais dos 
seguintes nutrientes e seus componentes:

- matérias gordas, - matérias gordas,
- glícidos, - glícidos,

- fibras alimentares, - fibras alimentares,
- protein, - proteínas,

- sal, - sal,
- vitaminas e sais minerais enumerados no 
ponto 1 da parte A do anexo XI, quando 
estejam presentes em quantidade 
significativa, nos termos do ponto 2 da 
parte A do anexo XI.

- vitaminas e sais minerais enumerados no 
ponto 1 da parte A do anexo XI, quando 
estejam presentes em quantidade 
significativa, nos termos do ponto 2 da 
parte A do anexo XI.

Or. en

Alteração 647
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Anexo I – pontos 1 - 10

Texto da Comissão Alteração

Por «declaração nutricional» ou
«rotulagem nutricional» entende-se 
informação relativa:

Por «rotulagem nutricional» entende-se 
informação relativa:

a) Ao valor energético; ou a) Ao valor energético; ou

b) Ao valor energético e a um ou mais dos b) Ao valor energético e a um ou mais dos 
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seguintes nutrientes: seguintes nutrientes, bem como a qualquer 
substância que pertença a uma destas 
categorias ou faça parte de uma 
substância pertencente a esta categoria:

- matérias gordas, - matérias gordas,
- glícidos, - glícidos,

- fibras alimentares, - fibras alimentares,
- proteínas, - proteínas,

- sal, - sódio,
- vitaminas e sais minerais enumerados no 
ponto 1 da parte A do anexo XI, quando 
estejam presentes em quantidade 
significativa, nos termos do ponto 2 da 
parte A do anexo XI.

- vitaminas e sais minerais enumerados no 
ponto 1 da parte A do anexo XI, quando 
estejam presentes em quantidade 
significativa, nos termos do ponto 2 da 
parte A do anexo XI.

2. Por «matérias gordas» entende-se os 
lípidos totais incluindo os fosfolípidos;

2. Por «matérias gordas» entende-se os 
lípidos totais incluindo os fosfolípidos;

3. Por «ácidos gordos saturados» entende-
se os ácidos gordos sem ligações duplas;

3. Por «ácidos gordos saturados» entende-
se os ácidos gordos sem uma ligação
dupla entre átomos de carbono;

4. Por «ácidos gordos trans» entende-se 
ácidos gordos que apresentam, pelo menos, 
uma ligação dupla não conjugada 
(nomeadamente interrompida por, pelo 
menos, um grupo metileno) entre átomos 
de carbono na configuração trans;

4. Por «ácidos gordos trans» entende-se 
ácidos gordos que apresentam, pelo menos, 
uma ligação dupla não conjugada 
(nomeadamente interrompida por, pelo 
menos, um grupo metileno) entre átomos 
de carbono na configuração trans;

5. Por «ácidos gordos monoinsaturados» 
entende-se os ácidos gordos com uma 
ligação dupla cis;

5. Por «ácidos gordos monoinsaturados» 
entende-se os ácidos gordos com uma 
ligação dupla entre átomos de carbono na
ligação dupla cis;

6. Por «ácidos gordos polinsaturados» 
entende-se os ácidos gordos com ligações 
duplas interrompidas cis ou de metileno 
cis;

6. Por «ácidos gordos polinsaturados» 
entende-se os ácidos gordos com pelo 
menos duas ligações duplas isoladas entre 
átomos de carbono;

7. Por «glícidos» entende-se qualquer 
glícido metabolizado pelo homem, 
incluindo os polióis;

7. Por «glícidos» entende-se qualquer 
glícido metabolizado pelo homem, 
incluindo os polióis;

8. Por «açúcares» entende-se todos os 
monossacáridos e dissacáridos presentes 
nos géneros alimentícios, excluindo os 
polióis;

8. Por «açúcares» entende-se todos os 
monossacáridos e dissacáridos presentes 
nos géneros alimentícios, excluindo os 
polióis, a isomaltulose e a D-tagatose;
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9. Por «polióis» entende-se álcoois 
contendo mais de dois grupos hidroxilo;

9. Por «polióis» entende-se álcoois 
contendo mais de dois grupos hidroxilo;

10. Por «proteínas» entende-se o teor de 
proteínas calculado por meio da fórmula: 
proteína = azoto total (Kjeldahl) × 6,25;

10. Por «proteínas» entende-se o teor de 
proteínas calculado por meio da fórmula: 
proteína = azoto total (Kjeldahl) × 6,25;
6,38 para as proteínas do leite e 5,7l para 
as proteínas da soja;

Or. de

Justificação

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“ in Z 1.
Klarstellung im Pk.1 b dass auch Bestandteile eines Nährstoffs umfasst sind, entsprechend 
der bisherigen Rechtslage (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL nr. 90/496/EWG).
Klarstellung der Definitionen, die eindeutige Rückschlüsse auf die chemische Struktur 
zulassen (vgl. Z 3, 4, 5, 6, 8, 9).
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend,
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.
Isomaltulose und D-Tagatose: Als zugelassenes Novel Food unterscheiden sich diese beiden 
Stoffe von den Zuckerarten und sollten daher von der Definition ausgenommen werden.
Die korrekteÜbersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte „Zuckerarten“ 
lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).
Berechnungsfaktoren für Milcheiweiß und Sojaeiweiß sollten im Einklang mit dem weltweiten 
Codex festgelegt werden (Codex Stan 1-1985 – General Standard for the Labelling of Pre-
packaged-Foods und Codex Stan 72-1981 for infant formula).
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Alteração 648
Riitta Myller

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea b) – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

– sal, – sódio contido no sal e nos aditivos,

Or. fi

Justificação

Em algumas categorias de produtos, os aditivos podem conter uma quantidade considerável 
de sódio. Por exemplo, os critérios aplicados para a utilização do "símbolo do coração" 
finlandês, que indica os géneros alimentícios que ajudam a manter o coração saudável, 
também têm em conta o sódio contido nos aditivos.

Alteração 649
Peter Liese

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

– sal, – sódio,

Or. en

Justificação

O sal (cloreto de sódio) não é a única fonte de sódio na dieta. Há muitos outros sais de sódio 
além de cloreto de sódio (por exemplo: glutamato monossódico, carbonato de sódio, ...). A 
menção "sódio do sal" apenas contemplaria uma parte mínima do teor real e não 
proporcionaria uma informação correcta.
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Alteração 650
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

8. Por «açúcares» entende-se todos os 
monossacáridos e dissacáridos presentes 
nos géneros alimentícios, excluindo os 
polióis;

8. Por «açúcares» entende-se todos os 
monossacáridos e dissacáridos presentes 
nos géneros alimentícios, excluindo os 
polióis e a isomaltulose;

Or. en

Justificação

A isomaltulose é um novo alimento autorizado abrangido pela definição de glícidos. Não 
deve ser classificada entre os "açúcares", dado que as suas principais características 
fisiológicas são diferentes dos açúcares tradicionais. A isomaltulose não causa a 
deterioração dos dentes, é libertada lentamente no organismo, permitindo um baixo nível de 
glucose no sangue e é totalmente digerível.

Alteração 651
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

8. Por «açúcares» entende-se todos os 
monossacáridos e dissacáridos presentes 
nos géneros alimentícios, excluindo os 
polióis;

8. Por «açúcares» entende-se todos os 
monossacáridos e dissacáridos presentes 
nos géneros alimentícios, excluindo os 
polióis, a isomaltulose e a D-tagatose;

Or. de

Justificação

A isomaltulose e a D-tagatose são novos alimentos permitidos abrangidos pela definição de 
glícidos. A isomaltulose e a D-tagatose não devem ser consideradas "açúcares", já que 
diferem " significativamente dos açúcares tradicionais devido às suas propriedades 
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fisiológicas. Por exemplo, são inócuos para os dentes, o seu efeito é diminuto sobre o nível de 
açúcar no sangue e apresentam um baixo teor calórico.

Alteração 652
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

9. Por «polióis» entende-se álcoois 
contendo mais de dois grupos hidroxilo;

9. Por «polióis» entende-se os glícidos que 
são mono-, di- e oligossacáridos ou 
polissacáridos reduzidos e que constam da 
lista de edulcorantes permitidos;

Or. en

Justificação

While the Commissions proposal is technically correct, it provides two distinct disadvantages. 
When referring to "alcohols", polyols are food additives and are considered as such at 
international level. They are included in the General Standard of Food Additives of the Codex 
Alimentarius. Part of the polyols that are produced in the EU are exported in third-countries. 
The introduction of a reference in a legal text that polyols means alcohols may lead to a 
regrettable consumer misunderstanding in those countries where consumption of alcohol is 
prohibited on religious grounds. Such reference may also have consequences from a trade 
perspective, bearing in mind the restrictive legislation and specific custom taxes that apply to 
alcohol imports in certain third countries.

- the capture of “glycerol” that is not a nutritional polyol
Actually, the definition of “polyol” in the context of this Regulation specifically refers to those 
polyol substances authorised as sweeteners in foods. Certain substances, though complying 
with the chemical definition (e.g. glycerol) do not show the nutritional properties 
acknowledged for the polyols that are authorised as sweeteners in food.
Therefore, acknowledging that the absence of an explicit definition of polyols in the current 
EU food legislative framework has never been problematic because polyols are de facto 
characterised by detailed specifications, the polyol producers consider that there is no reason 
to introduce a definition for polyols in the proposed Regulation on the provision of food 
information to consumers, which would bring nothing else but problems.
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Alteração 653
Peter Liese

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

11. Por «sal» entende-se o teor de sal 
calculado por meio da fórmula: sal = 
sódio × 2,5;

11. Por "sódio" entende-se a quantidade 
total de sódio contida num determinado 
alimento;

Or. en

Justificação

"Teor de sal" e "teor de equivalente de sal" não têm o mesmo significado; o "teor de sal" é a 
quantidade real de sal contida num alimento; o "teor de equivalente de sal" é uma 
quantidade teórica de sal, calculada a partir da quantidade total de sódio contido no 
alimento.

Alteração 654
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Cereais utilizados para a confecção de 
destilados ou álcool etílico de origem 
agrícola para bebidas espirituosas e 
outras bebidas com um teor de álcool 
superior a 1,2% em volume.

d) Cereais utilizados para a confecção de 
destilados alcoólicos.

Or. en

Justificação

A presente alteração é necessária para tornar a excepção mais explícita e coerente com o 
parecer da Agência Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA). A redacção original 
poderia levar a que alguns produtos fossem rotulados como alergénicos, quando o parecer 
da AESA mostra que não contêm quaisquer substâncias alergénicas. A Comissão está de 
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acordo em que a redacção actual deve ser alterada, a fim de garantir que os consumidores 
vulneráveis não sejam induzidos em erro.

Alteração 655
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 7 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Soro de leite utilizado para a confecção 
de destilados ou álcool etílico de origem 
agrícola para bebidas espirituosas e 
outras bebidas com um teor de álcool 
superior a 1,2% em volume;

a) Soro de leite utilizado para a confecção 
de destilados alcoólicos;

Or. en

Justificação

A presente alteração é necessária para tornar a excepção mais explícita e coerente com o 
parecer da Agência Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA). A redacção original 
poderia levar a que alguns produtos fossem rotulados como alergénicos, quando o parecer 
da AESA mostra que não contêm quaisquer substâncias alergénicas. A Comissão está de 
acordo em que a redacção actual deve ser alterada, a fim de garantir que os consumidores 
vulneráveis não sejam induzidos em erro.

Alteração 656
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 8 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Frutos de casca rija utilizados para a 
confecção de destilados ou álcool etílico 
de origem agrícola para bebidas 
espirituosas e outras bebidas com um teor 
de álcool superior a 1,2% em volume.

a) Frutos de casca rija utilizados para a 
confecção de destilados alcoólicos.
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Or. en

Justificação

A presente alteração é necessária para tornar a excepção mais explícita e coerente com o 
parecer da Agência Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA). A redacção original 
poderia levar a que alguns produtos fossem rotulados como alergénicos, quando o parecer 
da AESA mostra que não contêm quaisquer substâncias alergénicas. A Comissão está de 
acordo em que a redacção actual deve ser alterada, a fim de garantir que os consumidores 
vulneráveis não sejam induzidos em erro.

Alteração 657
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

12. Dióxido de enxofre e sulfitos em 
concentrações superiores a 10 mg/kg ou 10 
mg/l expressos em SO2.

12. Dióxido de enxofre e sulfitos em 
concentrações superiores a 10 mg/kg ou 10 
mg/l expressos em SO2 no produto 
consumido.

Or. en

Justificação

A presente alteração esclarece que os limites estabelecidos apenas são pertinentes para os 
alimentos prontos para consumo, uma vez que a disposição diz respeito a alergias ou 
intolerâncias causadas pelo consumo de alimentos, não sendo, portanto, aplicável aos 
produtos em forma concentrada que têm de ser preparados antes de consumidos.
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Alteração 658
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. GÉNEROS ALIMENTÍCIOS
EMBALADOS EM DETERMINADOS
GASES

Suprimido

1.1 Géneros 
alimentícios cujo 
prazo de 
durabilidade foi 
alargado por meio 
de gases de 
embalagem 
autorizados nos 
termos da Directiva 
89/107/CEE1

«Embalado em 
atmosfera 
protegida»

Or. en

Justificação

Pretende-se evitar a dupla declaração.

No que se refere ao ponto 1.1., este não representa uma informação adicional ao consumidor, 
que deve olhar para o prazo de durabilidade.

Consideramos desnecessária a obrigatoriedade da dupla rotulagem dos edulcorantes. Os 
edulcorantes encontram-se claramente indicados na lista de ingredientes e, quando 
necessário, é aposto na embalagem um rótulo de advertência sobre a presença de 
fenilalanina. Esta disposição foi adoptada numa altura em que a utilização de edulcorantes 
de baixas calorias era menos comum na União Europeia, pelo que a presente proposta 
proporciona uma excelente oportunidade de simplificação.

                                               
1 JO L 40 de 11.2.1989, p. 27.

Adlib Express Watermark



AM\762309PT.doc 13/86 PE418.220v01-00

Tradução externa

PT

Alteração 659
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 2.1

Texto da Comissão Alteração

2.1 Géneros 
alimentícios que 
contêm um ou 
mais 
edulcorantes 
autorizados nos 
termos da 
Directiva 
89/107/CEE

«Contém 
edulcorante(s)», 
esta menção deve 
acompanhar o 
nome do género 
alimentício

Suprimido

Or. en

Justificação

Pretende-se evitar a dupla declaração.

No que se refere ao ponto 1.1., este não representa uma informação adicional ao consumidor, 
que deve olhar para o prazo de durabilidade.

Consideramos desnecessária a obrigatoriedade da dupla rotulagem dos edulcorantes. Os 
edulcorantes encontram-se claramente indicados na lista de ingredientes e, quando 
necessário, é aposto na embalagem um rótulo de advertência sobre a presença de 
fenilalanina. Esta disposição foi adoptada numa altura em que a utilização de edulcorantes 
de baixas calorias era menos comum na União Europeia, pelo que a presente proposta 
proporciona uma excelente oportunidade de simplificação.

Alteração 660
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 2.1

Texto da Comissão Alteração

2.1 Géneros 
alimentícios que 
contêm um ou 

«Contém 
edulcorante(s)», 
esta menção deve 

Suprimido
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mais 
edulcorantes 
autorizados nos 
termos da 
Directiva 
89/107/CEE

acompanhar o 
nome do género 
alimentício

Or. en

Justificação

Considera-se desnecessária a obrigatoriedade da dupla rotulagem dos edulcorantes. Os 
edulcorantes encontram-se claramente indicados na lista de ingredientes e, quando 
necessário, é aposto na embalagem um rótulo de advertência sobre a presença de 
fenilalanina. Esta disposição foi adoptada numa altura em que a utilização de edulcorantes 
de baixas calorias era menos comum na União Europeia, pelo que a presente proposta 
proporciona uma excelente oportunidade de simplificação.

Alteração 661
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 2.1

Texto da Comissão Alteração

2.1 Géneros 
alimentícios que 
contêm um ou 
mais edulcorantes 
autorizados nos 
termos da 
Directiva 
89/107/CEE

«Contém 
edulcorante(s)», 
esta menção deve 
acompanhar o 
nome do género 
alimentício

2.1 Géneros 
alimentícios que 
contêm um ou 
mais edulcorantes 
autorizados nos 
termos da 
Directiva 
89/107/CEE

«Contém 
edulcorante(s)», 
esta menção deve 
acompanhar o 
nome do género 
alimentício no 
campo de visão 
principal

Or. en
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Alteração 662
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 2.2

Texto da Comissão Alteração

2.2 Géneros 
alimentícios que 
contêm um ou 
mais açúcares e 
um ou mais 
edulcorantes 
adicionados 
autorizados nos 
termos da 
Directiva 
89/107/CEE

«Contém 
açúcar(es) e 
edulcorante(s)», 
esta menção deve 
acompanhar a 
denominação do 
género 
alimentício

Suprimido

Or. en

Justificação

Pretende-se evitar a dupla declaração.

No que se refere ao ponto 1.1., este não representa uma informação adicional ao consumidor, 
que deve olhar para o prazo de durabilidade.

Consideramos desnecessária a obrigatoriedade da dupla rotulagem dos edulcorantes. Os 
edulcorantes encontram-se claramente indicados na lista de ingredientes e, quando 
necessário, é aposto na embalagem um rótulo de advertência sobre a presença de 
fenilalanina. Esta disposição foi adoptada numa altura em que a utilização de edulcorantes 
de baixas calorias era menos comum na União Europeia, pelo que a presente proposta 
proporciona uma excelente oportunidade de simplificação.
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Alteração 663
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 2.2

Texto da Comissão Alteração

2.2 Géneros 
alimentícios que 
contêm um ou 
mais açúcares e 
um ou mais 
edulcorantes 
adicionados 
autorizados nos 
termos da 
Directiva 
89/107/CEE

«Contém 
açúcar(es) e 
edulcorante(s)», 
esta menção deve 
acompanhar a 
denominação do 
género 
alimentício

Suprimido

Or. en

Justificação

Considera-se desnecessária a obrigatoriedade da dupla rotulagem dos edulcorantes. Os 
edulcorantes encontram-se claramente indicados na lista de ingredientes e, quando 
necessário, é aposto na embalagem um rótulo de advertência sobre a presença de 
fenilalanina. Esta disposição foi adoptada numa altura em que a utilização de edulcorantes 
de baixas calorias era menos comum na União Europeia, pelo que a presente proposta 
proporciona uma excelente oportunidade de simplificação.

Alteração 664
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 2.2

Texto da Comissão Alteração

2.2 Géneros 
alimentícios que 
contêm um ou 
mais açúcares e 
um ou mais 

«Contém 
açúcar(es) e 
edulcorante(s)», 
esta menção deve 
acompanhar a 

2.2 Géneros 
alimentícios que 
contêm um ou 
mais açúcares e 
um ou mais 

«Contém 
açúcar(es) e 
edulcorante(s)», 
esta menção deve 
acompanhar a 

Adlib Express Watermark



AM\762309PT.doc 17/86 PE418.220v01-00

Tradução externa

PT

edulcorantes 
adicionados 
autorizados nos 
termos da 
Directiva 
89/107/CEE

denominação do 
género 
alimentício

edulcorantes 
adicionados 
autorizados nos 
termos da 
Directiva 
89/107/CEE

denominação do 
género 
alimentício no 
campo de visão 
principal

Or. en

Alteração 665
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 2.3

Texto da Comissão Alteração

2.3 Géneros 
alimentícios que 
contêm 
aspartame 
autorizado nos 
termos da 
Directiva 
89/107/CEE

«Contém uma 
fonte de 
fenilalanina»

Suprimido

Or. en

Justificação

Pretende-se evitar a dupla declaração.

No que se refere ao ponto 1.1., este não representa uma informação adicional ao consumidor, 
que deve olhar para o prazo de durabilidade.

Consideramos desnecessária a obrigatoriedade da dupla rotulagem dos edulcorantes. Os 
edulcorantes encontram-se claramente indicados na lista de ingredientes e, quando 
necessário, é aposto na embalagem um rótulo de advertência sobre a presença de 
fenilalanina. Esta disposição foi adoptada numa altura em que a utilização de edulcorantes 
de baixas calorias era menos comum na União Europeia, pelo que a presente proposta 
proporciona uma excelente oportunidade de simplificação.
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Alteração 666
John Bowis

Proposal for a regulation
Anexo III – ponto 2.3 "Menções"

Texto da Comissão Alteração

2.3 Géneros 
alimentícios que 
contêm aspartame 
autorizado nos 
termos da 
Directiva 
89/107/CEE

«Contém uma 
fonte de 
fenilalanina»

2.3 Géneros 
alimentícios que 
contêm aspartame 
autorizado nos 
termos da 
Directiva 
89/107/CEE

«Contém 
aspartame, uma 
fonte de 
fenilalanina»

Or. en

Alteração 667
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. GÉNEROS ALIMENTÍCIOS QUE 
CONTÊM ÁCIDOS GLUTÂMICOS OU OS 
SEUS SAIS
3-A.1 Géneros 
alimentícios que 
contêm um ou vários 
dos aditivos 
alimentares E620, E 
621, E622, E623, E624 
e E 625

«Contém
ingredientes para 
estimular o 
apetite»

Or. en
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Alteração 668
Dorette Corbey

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. BEBIDAS ALCOÓLICAS
4-A.1 Bebidas 
alcoólicas

"O seu consumo 
pode ter efeitos 
nocivos para as 
mulheres 
grávidas"

Or. en

Alteração 669
Dorette Corbey

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. OGM
5-A.1 Géneros 
alimentícios que 
contêm OGM

Rótulo em 
conformidade 
com a Directiva 
2001/18/CE

5-A.2 Géneros 
alimentícios 
produzidos com a 
ajuda de OGM

"Produzidos a 
partir de 
componentes 
geneticamente 
modificados" 

Or. en
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Alteração 670
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. OUTROS GÉNEROS 
ALIMENTÍCIOS

Or. en

Alteração 671
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 5-A.1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A.1 Géneros 
alimentícios 
produzidos a partir 
de animais 
alimentados com 
alimentos 
geneticamente 
modificados nos 
termos do
Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003

"produzidos a partir de 
animais alimentados 
com alimentos 
geneticamente 
modificados"
Sempre que o género 
alimentício consista em 
mais do que um 
ingrediente, dos quais 
um ou mais sejam 
produzidos a partir de 
animais alimentados 
com alimentos 
geneticamente 
modificados nos termos 
do Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003, os 
termos "a partir de 
animais alimentados 
com alimentos 
geneticamente 
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modificados" devem 
constar da lista dos 
ingredientes referida 
no artigo 19.º 
imediatamente após 
o(s) ingrediente(s) em 
causa. Sempre que não 
exista lista de 
ingredientes, devem 
constar claramente da 
rotulagem os termos 
"produzido a partir de 
animais alimentados 
com alimentos 
geneticamente 
modificados".

Or. en

Justificação

Os consumidores poderão estar interessados em saber se um alimento foi produzido a partir 
de produtos geneticamente modificados. A este respeito, existe uma lacuna evidente nas 
disposições relativas aos alimentos produzidos a partir de animais alimentados com produtos 
geneticamente modificados: a interpretação do considerando 16 do Regulamento (CE) n.º 
1829/2003 deixa entender que os alimentos obtidos a partir de animais alimentados com 
alimentos geneticamente modificados não estão abrangidos por esse regulamento. Isto 
significa que o Regulamento (CE) n.º 1829/2003 não contém disposições em matéria de 
rotulagem; consequentemente, a fim de preencher a referida lacuna, as regras 
correspondentes devem ser estabelecidas no presente regulamento.

Alteração 672
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 5-A.2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A.2 Géneros 
alimentícios 
produzidos com a 
ajuda das 
nanotecnologias

"produzidos com a ajuda 
das nanotecnologias" 
Sempre que o género 
alimentício consista em 
mais do que um 
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ingrediente, dos quais 
um ou mais sejam 
produzidos com a ajuda 
das nanotecnologias, os 
termos "produzidos com 
a ajuda das 
nanotecnologias" devem 
constar da lista dos 
ingredientes referida no 
artigo 19.º 
imediatamente após o(s) 
ingrediente(s) em causa. 
Sempre que não exista 
lista de ingredientes, 
devem constar 
claramente da rotulagem 
os termos "produzidos 
com a ajuda das 
nanotecnologias".

Or. en

Justificação

Os consumidores poderão estar interessados em saber se um produto foi fabricado com 
recurso às nanotecnologias. A utilização das nanotecnologias pode influir nas características 
de um produto, mesmo que os ingredientes sejam os mesmos que são utilizados num produto 
obtido sem recurso às nanotecnologias.

Alteração 673
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 5-A.3 (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A.3 Géneros 
alimentícios que 
contêm ovos ou 
produtos à base de 
ovos

As menções
1) "Ovos de galinhas 
criadas ao ar livre",
2) "Ovos de galinhas 
criadas no solo" ou
3) "Ovos de galinhas 
criadas em gaiolas"
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devem ser acrescentadas, 
entre parêntesis, após o 
respectivo ingrediente na 
lista de ingredientes - de 
acordo com o modo de 
criação com que os ovos 
contidos no género 
alimentício foram 
produzidos. No que diz 
respeito aos ovos de 
produção biológica, os 
respectivos ingredientes 
podem ser rotulados em 
conformidade com o 
Regulamento (CE) n.º 
834/2007, n.º 4, alínea b), 
do artigo 23.º.

Or. en

Justificação

Muitos consumidores gostariam de saber que modo de criação foi utilizado na produção dos 
ovos contidos nos alimentos que consomem.

Alteração 674
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 5-A.4 (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A.4 Carne de 
espécies de grandes 
peixes predadores, 
especificadas no 
Regulamento (CE) 
n.º 466/2001 da 
Comissão, Anexo I, 
ponto 3.3.1.1., ou 
géneros 
alimentícios que 
contenham carne 

A menção "contém 
metilmercúrio - não 
recomendado a mulheres 
grávidas ou lactantes, 
mulheres que planeiem 
engravidar e crianças" 
deve ser acrescentada 
imediatamente após a 
lista de ingredientes. Na 
ausência de uma lista de 
ingredientes, a menção 
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destas espécies de 
peixes

deve acompanhar o 
nome do alimento.

Or. en

Justificação

In its information note from 12/05/2004, the Commission, referring to EFSA's scientific 
opinion from March 2004, states: "Methyl mercury (organic) is the chemical form of concern 
and can make up more than 90% of the total mercury in fish and seafood. Fish and seafood 
contain mercury as a result of its natural presence in the environment and from pollution. 
Large predatory fish accumulate higher levels of mercury through intake over a long life-
time.(...)The Commission wishes to pursue the need to give more specific advice to vulnerable 
groups, i.e. women who might become pregnant, are pregnant, are breast-feeding and young 
children. The Commission considers that it is important to ensure that the advice reaches 
these target groups of consumers on a continual basis."

Several Member States and third countries (U.S., Australia, New Zealand) have already 
issued specific advice to vulnerable groups to limit their intake or abstain from the intake of 
large predatory fish with regard to dangers arising from methylmercury.

Following to an amendment to Commission Regulation 466/2001, the maximum level of 
mercury for the above mentioned fish species was set twice as high as for all other fish 
species. This amendment to the Regulation had been conducted on the request of some 
Member States, without any preceding risk assessment.

Alteração 675
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 5-A.5 (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A.5 Carne de 
animais que não 
tenham sido 
atordoados antes do 
abate

"Carne de animais que 
não tenham sido 
atordoados antes do 
abate"

Or. en
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Justificação

A legislação da UE permite o abate de animais sem atordoamento prévio, com vista à 
obtenção de carne destinada à alimentação de algumas comunidades religiosas. Uma parte 
desta carne não é vendida a muçulmanos ou a judeus, mas colocada no mercado geral, 
podendo ser involuntariamente adquirida por consumidores que não desejam comprar carne 
proveniente de animais que não tenham sido atordoados antes do seu abate. 
Consequentemente, os consumidores devem ser informados de que há carne que provém de 
animais abatidos sem atordoamento prévio, o que lhes permitirá fazer uma escolha 
informada, em conformidade com as suas preocupações éticas.

Alteração 676
Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 5-A.6 (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A.6 Frutos de 
casca rija inteiros 
embalados

A menção "Não 
consumir frutos de 
casca rija com má 
aparência ou mau 
sabor, pois podem 
conter níveis elevados 
de aflatoxinas" deve 
figurar claramente no 
rótulo.

Or. en

Justificação

Na sequência de um acordo estabelecido a nível das Nações Unidas, a Europa aumentou 
para mais do dobro, relativamente aos níveis anteriores, os níveis permitidos de aflatoxinas 
nos frutos de casca rija. Estudos levados a cabo demonstram que, quando as pessoas são 
convidadas a pôr de lado os frutos de casca rija que consideram de má qualidade, a ingestão 
de aflatoxinas pode ser reduzida em 90%. Não obstante o aumento dos valores-limite, um 
rótulo de advertência pode permitir um nível mais baixo de exposição dos consumidores às 
aflatoxinas.
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Alteração 677
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento

Proposal for a regulation
Anexo III – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DOS 
FRUTOS E LEGUMES 
Frutos e legumes aos 
quais foi aplicado um 
tratamento de 
superfície depois da 
colheita mediante a 
utilização de aditivos 
ou pesticidas

"Tratamento de 
superfície"

Or. en

Justificação

As normas actuais não prevêem qualquer obrigação geral de informação sobre o tratamento 
da superfície dos frutos e legumes depois da colheita, mediante a utilização de aditivos ou 
pesticidas, para preservar a sua frescura. Tal significa que os produtos apresentam uma 
forma de "frescura" diferente da que é esperada pelo consumidor. Os consumidores têm 
direito a receber informações sobre o facto de os géneros alimentícios que adquirem terem 
sofrido um tratamento de superfície.

Alteração 678
Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Anexo IV

Texto da Comissão Alteração

GÉNEROS ALIMENTÍCIOS ISENTOS 
DA EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO 
NUTRICIONAL OBRIGATÓRIA

GÉNEROS ALIMENTÍCIOS ISENTOS 
DA EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO 
NUTRICIONAL OBRIGATÓRIA

- Produtos não transformados compostos 
por um único ingrediente ou categoria de 

- Produtos não transformados compostos 
por um único ingrediente ou categoria de 
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ingredientes; ingredientes, incluindo a água, o sal, os 
aromatizantes, os aditivos alimentares, os 
auxiliares tecnológicos e as enzimas 
alimentares;

- Produtos transformados que apenas foram 
submetidos a fumagem ou maturação e que 
são compostos por um único ingrediente ou 
categoria de ingredientes;

- Produtos transformados que apenas foram 
submetidos a fumagem ou maturação, ou a 
cozimento em água, e que são compostos 
por um único ingrediente ou categoria de 
ingredientes;

- Águas destinadas ao consumo humano, 
incluindo aquelas cujos únicos ingredientes 
adicionados são dióxido de carbono e/ou 
aromas;

– Águas minerais naturais ou outras 
águas destinadas ao consumo humano, 
incluindo aquelas cujos únicos ingredientes 
adicionados são dióxido de carbono e/ou 
aromas;

- Ervas aromáticas, especiarias ou 
respectivas misturas;

- Ervas aromáticas, especiarias ou 
respectivas misturas;

- Sal e substitutos do sal; - Sal e substitutos do sal;

- Açúcares, tal como definidos na 
Directiva 2001/111/CE relativa a 
determinados açúcares destinados à 
alimentação humana;

- Produtos abrangidos pela Directiva 
1999/4/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de Fevereiro de 1999, 
relativa aos extractos de café e aos 
extractos de chicória, grãos de café inteiros 
ou moídos e grãos de café descafeinados 
inteiros ou moídos;

- Produtos abrangidos pela Directiva 
1999/4/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de Fevereiro de 1999, 
relativa aos extractos de café e aos 
extractos de chicória, grãos de café inteiros 
ou moídos e grãos de café descafeinados 
inteiros ou moídos;

- Infusões de ervas aromáticas, chá, chá 
descafeinado, chá instantâneo ou solúvel 
ou extracto de chá, chá instantâneo ou 
solúvel ou extracto de chá descafeinados, 
que não contêm ingredientes adicionados;

- Infusões de ervas aromáticas, chá, chá 
descafeinado, chá instantâneo ou solúvel 
ou extracto de chá, chá instantâneo ou 
solúvel ou extracto de chá descafeinados, 
que não contêm ingredientes adicionados;

- Vinagres fermentados e substitutos de 
vinagre, incluindo aqueles cujos únicos 
ingredientes adicionados sejam aromas;

- Vinagres fermentados e substitutos de 
vinagre, incluindo aqueles cujos únicos 
ingredientes adicionados sejam aromas;

- Aromas; - Aromas;
- Aditivos alimentares; - Aditivos alimentares;

- Adjuvantes tecnológicos; - Adjuvantes tecnológicos;
- Enzimas alimentares; - Enzimas alimentares;
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- Gelatina; - Gelatina;
- Substâncias de gelificação; - Substâncias de gelificação;

- Leveduras; - Leveduras;
- Géneros alimentícios em embalagens ou 
recipientes cuja superfície maior tenha uma 
área inferior a 25 cm2;

- Géneros alimentícios em embalagens ou 
recipientes cuja superfície maior passível 
de ser impressa tenha uma área inferior a 
50 cm2;

- Géneros alimentícios vendidos por 
particulares no âmbito de actividades 
ocasionais e não no âmbito de uma 
empresa que exigiria uma certa 
continuidade de actividades e um certo 
grau de organização;

- Géneros alimentícios vendidos por 
particulares no âmbito de actividades 
ocasionais e não no âmbito de uma 
empresa que exigiria uma certa 
continuidade de actividades e um certo 
grau de organização;

- Géneros alimentícios fornecidos 
directamente pelo produtor em pequenas 
quantidades de produto ao consumidor 
final ou ao comércio a retalho local que 
forneça directamente o consumidor final;

- Géneros alimentícios fornecidos 
directamente pelo produtor em pequenas 
quantidades de produto ao consumidor 
final ou ao comércio a retalho local que 
forneça directamente o consumidor final;

- Géneros alimentícios em embalagens 
internas não destinados a venda sem a 
embalagem externa (a informação 
alimentar será fornecida na embalagem 
externa, excepto se pertencerem às 
categorias de géneros alimentícios que 
estão isentos nos termos do presente 
anexo).

- Géneros alimentícios em embalagens 
internas não destinados a venda sem a 
embalagem externa (a informação 
alimentar será fornecida na embalagem 
externa, excepto se pertencerem às 
categorias de géneros alimentícios que 
estão isentos nos termos do presente 
anexo).

- Géneros alimentícios não pré-
embalados, tal como definidos no n.º 2, 
alínea e-A), do artigo 2.º do presente 
Regulamento.

Or. de

Justificação

Excepções: a lista de géneros alimentícios aos quais a exigência de declaração nutricional 
não se aplica deve ser completada com as indicações supra.

 embalagens inferiores a 50 cm2, por razões práticas
 chás aromatizados 
 "águas" passam a "águas minerais naturais ou outras águas"
 açúcares, tal como definidos na Directiva 2001/111/CE 
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 Géneros alimentícios não pré-embalados (ou seja, alimentos fornecidos ao 
consumidor não embalados ou embalados a pedido deste, ou pré-embalados no local 
de venda para venda imediata).

Alteração 679
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Anexo IV

Texto da Comissão Alteração

GÉNEROS ALIMENTÍCIOS ISENTOS 
DA EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO 
NUTRICIONAL OBRIGATÓRIA

GÉNEROS ALIMENTÍCIOS ISENTOS 
DA EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO 
NUTRICIONAL OBRIGATÓRIA

- Produtos não transformados compostos 
por um único ingrediente ou categoria de 
ingredientes;

- Produtos não transformados compostos 
por um único ingrediente ou categoria de 
ingredientes;

- Produtos transformados que apenas foram 
submetidos a fumagem ou maturação e que 
são compostos por um único ingrediente ou 
categoria de ingredientes;

- Produtos transformados que apenas foram 
submetidos a fumagem ou maturação e que 
são compostos por um único ingrediente ou 
categoria de ingredientes;

- Águas destinadas ao consumo humano, 
incluindo aquelas cujos únicos ingredientes 
adicionados são dióxido de carbono e/ou 
aromas;

- Águas destinadas ao consumo humano, 
incluindo aquelas cujos únicos ingredientes 
adicionados são dióxido de carbono e/ou 
aromas;

- Ervas aromáticas, especiarias ou 
respectivas misturas;

- Ervas aromáticas, especiarias ou 
respectivas misturas;

- Sal e substitutos do sal; - Sal e substitutos do sal;

- Produtos abrangidos pela Directiva 
1999/4/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de Fevereiro de 1999, 
relativa aos extractos de café e aos 
extractos de chicória, grãos de café inteiros 
ou moídos e grãos de café descafeinados 
inteiros ou moídos;

- Produtos abrangidos pela Directiva 
1999/4/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de Fevereiro de 1999, 
relativa aos extractos de café e aos 
extractos de chicória, grãos de café inteiros 
ou moídos e grãos de café descafeinados 
inteiros ou moídos;

- Infusões de ervas aromáticas, chá, chá 
descafeinado, chá instantâneo ou solúvel 
ou extracto de chá, chá instantâneo ou 

- Infusões de ervas aromáticas, chá, chá 
descafeinado, chá instantâneo ou solúvel 
ou extracto de chá, chá instantâneo ou 
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solúvel ou extracto de chá descafeinados, 
que não contêm ingredientes adicionados;

solúvel ou extracto de chá descafeinados, 
que não contêm ingredientes adicionados;

- Vinagres fermentados e substitutos de 
vinagre, incluindo aqueles cujos únicos 
ingredientes adicionados sejam aromas;

- Vinagres fermentados e substitutos de 
vinagre, incluindo aqueles cujos únicos 
ingredientes adicionados sejam aromas;

- Aromas; - Aromas;

- Aditivos alimentares; - Aditivos alimentares;
- Adjuvantes tecnológicos; - Adjuvantes tecnológicos;

- Enzimas alimentares; - Enzimas alimentares;
- Gelatina; - Gelatina; 

- Substâncias de gelificação; - Substâncias de gelificação;
- Leveduras; - Leveduras;

- Géneros alimentícios em embalagens ou 
recipientes cuja superfície maior tenha uma 
área inferior a 25 cm2;

- Géneros alimentícios em embalagens ou 
recipientes cuja superfície maior tenha uma 
área inferior a 100 cm2;

- Géneros alimentícios vendidos por 
particulares no âmbito de actividades 
ocasionais e não no âmbito de uma 
empresa que exigiria uma certa 
continuidade de actividades e um certo 
grau de organização;

- Géneros alimentícios vendidos por 
particulares no âmbito de actividades 
ocasionais e não no âmbito de uma 
empresa que exigiria uma certa 
continuidade de actividades e um certo 
grau de organização;

- Produtos de confeitaria sob a forma de 
figuras;
- Produtos de chocolate sob a forma de 
figuras;

- Géneros alimentícios fornecidos 
directamente pelo produtor em pequenas 
quantidades de produto ao consumidor 
final ou ao comércio a retalho local que
forneça directamente o consumidor final;

- Géneros alimentícios fornecidos 
directamente pelo produtor em pequenas 
quantidades de produto ao consumidor 
final ou ao comércio a retalho local que 
forneça directamente o consumidor final;

- Géneros alimentícios em embalagens 
internas não destinados a venda sem a 
embalagem externa (a informação 
alimentar será fornecida na embalagem 
externa, excepto se pertencerem às 
categorias de géneros alimentícios que 
estão isentos nos termos do presente 
anexo).

- Géneros alimentícios em embalagens 
internas não destinados a venda sem a 
embalagem externa (a informação 
alimentar será fornecida na embalagem 
externa, excepto se pertencerem às 
categorias de géneros alimentícios que 
estão isentos nos termos do presente 
anexo);

- sortidos e brindes;
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- embalagens múltiplas mistas;
- pastilhas elásticas.

Or. en

Justificação

As figuras de chocolate e açúcar representando o Pai Natal e o Coelho da Páscoa são 
produtos tradicionais de confecção muito elaborada, que não devem ser deformados por 
qualquer tipo de rotulagem nutricional na face frontal, devendo, portanto, ser totalmente 
isentos da obrigação de informação nutricional. As embalagens pequenas com uma superfície 
inferior a 100 cm2 não são adequadas à inclusão de uma declaração nutricional por razões 
de falta de espaço.

Alteração 680
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Anexo IV – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

- Produtos transformados que apenas foram 
submetidos a fumagem ou maturação e que 
são compostos por um único ingrediente ou 
categoria de ingredientes;

- Produtos transformados que apenas foram 
submetidos a fumagem ou maturação, bem 
como os frutos e legumes submetidos a 
um processo de secagem, eventualmente 
seguido de reidratação por adição de 
água, e que são compostos por um único 
ingrediente ou categoria de ingredientes;

Or. fr

Justificação

Trata-se de uma transformação que não diminui a qualidade intrínseca do produto. Tanto o 
processo de secagem como o de maturação não alteram a estrutura do produto. Refiram-se, a 
título de exemplo, as ameixas, os tomates, os alperces ou ainda os figos. Afigura-se lógico, 
portanto, que estes produtos secos sejam isentos da menção de declaração nutricional no 
campo de visão principal.
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Alteração 681
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Anexo IV – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

- Águas destinadas ao consumo humano, 
incluindo aquelas cujos únicos ingredientes 
adicionados são dióxido de carbono e/ou 
aromas;

- Águas minerais naturais ou outras 
águas destinadas ao consumo humano, 
incluindo aquelas cujos únicos ingredientes 
adicionados são dióxido de carbono e/ou 
aromas;

Or. en

Justificação

Águas: o n.º 1 do artigo 28.º da proposta estabelece que "o disposto na presente secção (=3) 
não se aplica aos géneros alimentícios abrangidos pelo âmbito de aplicação dos seguintes 
actos legislativos: [...] b) Directiva 80/777/CEE do Conselho, de 15 de Julho de 1980, 
relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros respeitantes à exploração e à 
comercialização de águas minerais naturais". Para evitar confusão, é importante ter uma 
única isenção ao abrigo do Anexo IV que abranja todas as águas engarrafadas, semelhante à 
prevista na Directiva 90/496/CEE, n.º 2 do artigo 1.º.

Alteração 682
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Anexo IV – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

- Águas destinadas ao consumo humano, 
incluindo aquelas cujos únicos ingredientes 
adicionados são dióxido de carbono e/ou 
aromas;

- Águas minerais naturais ou outras 
águas destinadas ao consumo humano, 
incluindo aquelas cujos únicos ingredientes 
adicionados são dióxido de carbono e/ou 
aromas;

Or. en
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Alteração 683
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Anexo IV – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

- Ervas aromáticas, especiarias ou
respectivas misturas;

- Ervas aromáticas, especiarias , 
condimentos e respectivas misturas;

Or. en

Justificação

Clarificação.

Alteração 684
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Anexo IV – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

- Ervas aromáticas, especiarias ou
respectivas misturas;

- Ervas aromáticas, especiarias , 
condimentos e respectivas misturas;

Or. en

Alteração 685
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Anexo IV – travessão 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- açúcar;

Or. en
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Justificação

Açúcar: o açúcar é composto por um único nutriente facilmente identificável e que não é 
susceptível de induzir em erro os consumidores.

Alteração 686
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Anexo IV – travessão 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- açúcar;

Or. en

Alteração 687
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Anexo IV – travessão 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- pastilhas elásticas

Or. en

Justificação

Article 17.3 (and Annex IV) proposes exemptions from mandatory nutrition declaration, 
including a “small pack exemption” for all foods (25 cm2). This is not adapted to chewing 
gum products. Chewing gum products should be fully exempted from mandatory nutrition 
declaration. Mandatory nutrition declaration would have to coexist on small chewing gum 
packages labels with the increased mandatory labelling requirements introduced since the 
adoption of the first EEC Directive on food labelling in 1979. Recognising that most of the 
nutrient information is not relevant for chewing gum products and is of limited value to the 
customer, this would be to the detriment of the use of multilingual labelling and it would as 
such not be proportionate.
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Alteração 688
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Anexo IV – travessão 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- produtos à base de pastilhas elásticas.

Or. de

Justificação

Os produtos à base de pastilhas elásticas não contêm um nível significativo de valor 
nutricional pertinente para o regulamento e não se destinam a ser consumidos. Além disso, o 
seu contributo para a ingestão calórica diária é insignificante.

Alteração 689
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Anexo IV – travessão 16

Texto da Comissão Alteração

- Géneros alimentícios em embalagens ou 
recipientes cuja superfície maior tenha 
uma área inferior a 25 cm2;

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração refere-se à alteração relativa ao artigo 17.º, n.º 2-A (novo), onde esta 
frase foi acrescentada num artigo, segundo a qual a prestação da respectiva informação 
nutricional via internet deve ser obrigatória e a informação deve estar disponível no ponto de 
compra.
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Alteração 690
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Anexo IV – travessão 16

Texto da Comissão Alteração

- Géneros alimentícios em embalagens ou 
recipientes cuja superfície maior tenha uma 
área inferior a 25 cm2;

- Géneros alimentícios em embalagens ou 
recipientes cuja superfície maior tenha uma 
área inferior a 100 cm2;

Or. en

Justificação

100 cm²: a isenção proposta para as embalagens pequenas (menos de 25 cm2) não é viável, 
devendo a área ser alargada (100 cm2) a fim de satisfazer as exigências do mercado.

Alteração 691
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Anexo IV – travessão 16

Texto da Comissão Alteração

- Géneros alimentícios em embalagens ou 
recipientes cuja superfície maior tenha uma 
área inferior a 25 cm2;

- Géneros alimentícios em embalagens ou 
recipientes cuja superfície maior ou, no 
caso das garrafas em miniatura, cujo 
rótulo maior tenha uma área inferior a 25 
cm2;

Or. en

Justificação

Em alguns sectores, nomeadamente nas bebidas espirituosas, a venda de garrafas em 
miniatura, geralmente de 5 cl, está generalizada. Devido à sua pequena dimensão e à sua 
função de amostras para degustação, justifica-se que também beneficiem da isenção de certas 
exigências de rotulagem. No entanto, uma garrafa não pode ser facilmente medida para 
determinar a sua superfície maior. É, portanto, mais simples, nomeadamente para as 
instâncias de controlo, que o elemento determinante para a isenção seja a dimensão máxima 
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do rótulo. 

Alteração 692
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Anexo IV – travessão 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- confeitaria de carácter sazonal e figuras 
de açúcar e chocolate.

Or. de

Justificação

Clarificação.

Alteração 693
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Anexo IV – travessões 19-A -B e -C (novos)

Texto da Comissão Alteração

- sortidos e brindes;
- embalagens múltiplas mistas;
- pastilhas elásticas.

Or. en

Justificação

Produtos como os sortidos e brindes, as embalagens múltiplas mistas e as pastilhas elásticas 
devem igualmente ser objecto de isenção.
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Alteração 694
Holger Krahmer

Proposta de regulamento
Anexo IV – travessões 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Géneros alimentícios sem valor 
nutricional significativo, que fornecem 
menos de 25 kcal e menos de 3,5% da 
necessidade diária de sal, matérias gordas 
e ácidos gordos saturados (com base no 
consumo diário médio).

Or. en

Justificação

Diferentemente dos géneros alimentícios convencionais, os produtos para refrescar o hálito, 
por exemplo, e outros alimentos similares não fornecem macronutrientes para a nutrição, 
não devendo, portanto, ser objecto das mesmas obrigações de rotulagem que os géneros 
alimentícios convencionais. Isentar estes géneros alimentícios da exigência de declaração 
nutricional garantiria a continuidade da sua comercialização nas mesmas embalagens 
pequenas actuais, o que permitiria evitar a produção de resíduos adicionais.

Alteração 695
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Anexo V – partes A e B

Texto da Comissão Alteração

PARTE A – DENOMINAÇÃO DO 
GÉNERO ALIMENTÍCIO

Suprimido

1. No Estado-Membro de 
comercialização, deve ser permitida a 
utilização da denominação do género 
alimentício sob a qual o produto é 
legalmente fabricado e comercializado no 
Estado-Membro de produção.
Todavia, quando a aplicação das outras 
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disposições do presente regulamento, 
nomeadamente as previstas no artigo 9.º, 
não for suficiente para que o consumidor 
do Estado-Membro de comercialização 
possa conhecer a natureza real de um 
género alimentício e o possa distinguir 
dos géneros com os quais poderia ser 
confundido, a denominação do género 
alimentício deve ser acompanhada de 
outras informações descritivas que devem 
figurar na sua proximidade.
2. Em casos excepcionais, a 
denominação do género alimentício do 
Estado-Membro de produção não deve ser 
utilizada no Estado-Membro de 
comercialização se o género alimentício 
que designa for tão diferente, no que se 
refere à composição ou fabrico, do género 
alimentício conhecido sob essa 
denominação, que as disposições do ponto 
1 não são suficientes para garantir, no 
Estado-Membro de comercialização, uma 
informação correcta para o comprador.
3. A denominação do género 
alimentício não pode ser substituída por 
uma denominação protegida por direitos 
de propriedade intelectual, por uma 
marca comercial ou por uma 
denominação de fantasia.
PARTE B – MENÇÕES 
OBRIGATÓRIAS QUE 
ACOMPANHAM A DENOMINAÇÃO 
DO GÉNERO ALIMENTÍCIO
1. A denominação do género 
alimentício deve incluir ou ser 
acompanhada da indicação do estado 
físico em que se encontra o género 
alimentício ou do tratamento específico a 
que foi submetido (por exemplo, em pó, 
liofilizado, congelado, ultracongelado, 
concentrado, fumado) quando a omissão 
desta indicação for susceptível de induzir 
em erro o comprador.

Adlib Express Watermark



PE418.220v01-00

Tradução externa 40/86 AM\762309PT.doc

PT

2. Os géneros alimentícios tratados 
com radiação ionizante devem ostentar 
uma das seguintes indicações:
«Irradiado» ou «Tratado com radiação 
ionizante».

Or. en

Justificação

A incluir no artigo citado.

Alteração 696
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Anexo V – parte B – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A denominação do género 
alimentício no rótulo de qualquer produto 
à base de carne que tenha a aparência de 
um corte, quarto, fatia, porção ou carcaça 
de carne, ou de carne curada, deve incluir 
uma indicação:
a) da adição de quaisquer ingredientes de 
diferente origem animal à restante carne; 
e
b) da adição de água nas seguintes 
circunstâncias:
- no caso das carnes cozidas e não 
cozidas, ou das carnes curadas cozidas, 
qualquer adição de água que represente 
mais de 5% do peso do produto
- no caso das carnes curadas não cozidas, 
qualquer adição de água que represente 
mais de 10% do peso do produto.

Or. en
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Justificação

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. to chicken breast. In order not to mislead the consumers 
and in order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.
This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Alteração 697
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter
Anexo V – parte B – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A denominação do género 
alimentício no rótulo de qualquer produto 
à base de peixe que tenha a aparência de 
um corte, filete, posta ou porção de peixe, 
deve incluir uma indicação:
a) da adição de quaisquer ingredientes de 
origem vegetal ou de origem animal que 
não o peixe; e
b) da adição de água que represente mais 
de 5% do peso do produto.

Or. en

Justificação

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. from fish. In order not to mislead the consumers and in 
order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.
This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.
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Alteração 698
John Bowis

Proposta de regulamento
Anexo V – parte C

Texto da Comissão Alteração

1. Critérios de composição controlados com 
base numa média diária:

Suprimido

Teor de 
matérias 
gordas

Tecido 
conjuntivo:

relação 
carne/proteínas

— carne picada 
magra

≤ 7 % ≤ 12

— carne pura 
de bovino, 
picada

≤ 20 % ≤ 15

— carne picada 
que contém 
carne de suíno

≤ 30 % ≤ 18

— carne picada 
de outras 
espécies

≤ 25 % ≤ 15

2. Em derrogação aos requisitos previstos na 
secção V, capítulo IV, do anexo III do 
Regulamento (CE) n.º 853/2004, devem 
igualmente constar da rotulagem as seguintes 
frases:
- «Percentagem de matérias gordas inferior a 
…»,
- «Tecido conjuntivo: relação carne/proteínas 
inferior a …».
3. Os Estados-Membros podem autorizar 
comercialização, nos respectivos mercados 
nacionais, de carne picada que não cumpra os 
critérios estabelecidos no ponto 1 da presente 
parte, desde que ostente uma marca nacional que 
não possa ser confundida com as marcas 
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previstas no n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento 
(CE) n.º 853/2004.

Or. en

Alteração 699
Anexo VI – parte A – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. Misturas de 
especiarias ou de 
plantas 
aromáticas, em 
que nenhuma 
predomine, em 
peso, de modo 
significativo 

Podem ser 
enumeradas de 
acordo com uma 
ordem diferente 
desde que a lista 
de ingredientes 
seja acompanhada 
de uma indicação 
tal como «Em 
proporções 
variáveis».

5. Misturas e 
preparações de 
especiarias ou de 
plantas 
aromáticas, em 
que nenhuma 
predomine, em 
peso, de modo 
significativo 

Podem ser 
enumeradas de 
acordo com uma 
ordem diferente 
desde que a lista 
de ingredientes 
seja acompanhada 
de uma indicação 
tal como «Em 
proporções 
variáveis».

Or. de

Justificação

Manutenção das normas existentes. As preparações de especiarias também têm sido 
abrangidas até agora.

Alteração 700
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Anexo VI – parte B – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Relativamente aos ingredientes 
pertencentes a uma das categorias de 
géneros alimentícios enumerados infra e 
que sejam componentes de um outro 
género alimentício, só se exige que sejam 

A Comissão pode adoptar uma lista de 
denominações genéricas para os aditivos e 
as enzimas alimentares, que podem ser 
utilizadas em vez das suas denominações 
específicas. Esta medida, que visa alterar 
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designados pela denominação dessa 
categoria.

elementos não essenciais do presente 
regulamento, completando-o, será 
adoptada em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º.
Relativamente aos ingredientes 
pertencentes a uma das categorias de 
géneros alimentícios enumerados infra e 
que sejam componentes de um outro 
género alimentício, só se exige que sejam 
designados pela denominação dessa 
categoria.

Or. en

Justificação

Alguns aditivos têm denominações muito longas e/ou técnicas, que não fornecem informação 
adicional aos consumidores, mas ocupam um espaço considerável no rótulo. Justifica-se, 
portanto, permitir a utilização de denominações mais curtas ou mais genéricas.

Alteração 701
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Anexo VI – parte B – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. Amidos e 
féculas naturais e 
amidos e féculas 
modificados por 
processos físicos 
ou por enzimas

«Amido» 4. Amidos e 
féculas naturais e 
amidos e féculas 
modificados por 
processos físicos 
ou por enzimas, o 
amido torrado ou 
dextrinado, o 
amido 
modificado por 
tratamento ácido 
ou alcalino e o 
amido 
branqueado.

«Amido»
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Or. de

Justificação

A classificação "amido" deve ser alargada mediante a inclusão do amido torrado ou 
dextrinado, do amido modificado por tratamento ácido ou alcalino e do amido branqueado. 
Na prática, estas substâncias são utilizadas no fabrico de alimentos, pelo que devem ser 
indicadas na lista de ingredientes. A Directiva 95/2/CE, relativa aos aditivos, exclui-as 
explicitamente do seu âmbito de aplicação.

Alteração 702
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Anexo VI – parte B – ponto 17

Texto da Comissão

17. Os músculos esqueléticos1 das espécies de 
mamíferos e de aves, que são reconhecidas como 
próprias para consumo humano com os tecidos que 
estão naturalmente incluídos ou aderentes, em 
relação aos quais os teores totais em matérias 
gordas e tecido conjuntivo não excedam os valores 
seguidamente indicados e sempre que a carne 
constitua um ingrediente de outro género alimentício. 
São excluídos da presente definição os produtos 
abrangidos pela definição de «Carnes separadas 
mecanicamente».

«Carne(s) de…» e os nomes2 das 
espécies animais de que são 
provenientes

Limites máximos em matérias gordas e em tecido 
conjuntivo para os ingredientes designados pelo 
termo «Carne(s) de…»
Espécie Matérias 

gordas 
(%)

Tecido 
conjuntivo3

(%)

                                               
1 O diafragma e os masséteres fazem parte dos músculos esqueléticos, ao passo que o coração, a língua, 

os músculos da cabeça (à excepção dos masséteres), do carpo, do tarso e da cauda são excluídos dessa 
definição.

2 Para a rotulagem em língua inglesa, esta denominação pode ser substituída pelo nome genérico do 
ingrediente para a espécie animal referida.

3 O teor em tecido conjuntivo é calculado através da relação entre os teores em colagénio e em proteínas 
de carne. O teor em colagénio representa oito vezes o teor em hidroxiprolina.
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Mamíferos (excepto 
coelhos e suínos) e 
mistura de espécies 
com predominância de 
mamíferos

25 25

Suínos 30 25
Aves e coelhos 15 10
Quando os limites máximos em matérias gordas 
e/ou em tecido conjuntivo forem ultrapassados, mas 
forem respeitados todos os demais critérios da 
«Carne(s) de…», o teor em «Carne(s) de…» deve 
ser ajustado, diminuindo-o em conformidade, e a 
lista de ingredientes deve mencionar, para além dos 
termos «Carne(s) de…», a presença de matérias 
gordas e/ou de tecido conjuntivo.

Alteração

17. Os músculos esqueléticos1 das espécies de 
mamíferos e de aves, que são reconhecidas como 
próprias para consumo humano com os tecidos que 
estão naturalmente incluídos ou aderentes, sempre 
que a carne constitua um ingrediente de outro género 
alimentício. São excluídos da presente definição os 
produtos abrangidos pela definição de «Carnes 
separadas mecanicamente».

«Carne(s) de…» e os nomes2 das 
espécies animais de que são 
provenientes, seguidos dos 
termos "das quais" e da quota-
parte dos teores totais em 
matérias gordas e tecido 
conjuntivo (em %)

Or. en

Justificação

É inaceitável que os produtos animais que integram na sua composição até 55% de matérias 
gordas e tecido conjuntivo possam ser rotulados como "carne". A percentagem de matérias 
gordas e tecido conjuntivo deve, por conseguinte, ser sempre indicada na lista de 
ingredientes.

                                               
1 O diafragma e os masséteres fazem parte dos músculos esqueléticos, ao passo que o coração, a língua, 

os músculos da cabeça (à excepção dos masséteres), do carpo, do tarso e da cauda são excluídos dessa 
definição.

2 Para a rotulagem em língua inglesa, esta denominação pode ser substituída pelo nome genérico do 
ingrediente para a espécie animal referida.
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Alteração 703
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Anexo VI – parte B – ponto 18

Texto da Comissão Alteração

18. Todos os 
tipos de produtos 
abrangidos pela 
definição de 
«Carnes 
separadas 
mecanicamente».

«Carnes 
separadas 
mecanicamente» 
e os nomes (3) das 
espécies animais 
de que são 
provenientes

18. Todos os 
tipos de produtos 
abrangidos pela 
definição de 
«Carnes 
separadas 
mecanicamente».

«Carnes 
separadas 
mecanicamente» 
e os nomes (3) das 
espécies animais 
de que são 
provenientes, 
seguidos dos 
termos "das 
quais" e da 
quota-parte dos 
teores totais em 
matérias gordas e 
tecido conjuntivo 
(em %)

Or. en

Justificação

É inaceitável que os produtos animais que integram na sua composição até 55% de matérias 
gordas e tecido conjuntivo possam ser rotulados como "carne". A percentagem de matérias 
gordas e tecido conjuntivo deve, por conseguinte, ser sempre indicada na lista de 
ingredientes.

Alteração 704
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Anexo VI – parte C – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os aditivos alimentares e as enzimas, que 
não os especificados na alínea b) do artigo 
21.º, pertencentes a uma das categorias 

Os aditivos alimentares e as enzimas, que 
não os especificados na alínea b) do artigo 
21.º, pertencentes a uma das categorias 
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enumeradas na presente parte, são 
obrigatoriamente designados pela 
denominação dessa categoria, seguida da 
sua denominação específica ou, se for o 
caso, do seu número CE. Quando um 
ingrediente pertença a várias categorias, é 
indicada a que corresponde à sua função 
principal no caso do género alimentício em 
questão. No entanto, a designação «Amido 
modificado» deve ser sempre 
acompanhada pela indicação da sua 
origem vegetal específica, quando este 
ingrediente for passível de conter glúten.

enumeradas na presente parte, são 
obrigatoriamente designados pela 
denominação dessa categoria, seguida da 
sua denominação específica, ou, quando 
existe, da(s) sua(s) denominação(ões) 
comum(ns) ou genérica(s), ou, se for o 
caso, do seu número CE. Quando um 
ingrediente pertença a várias categorias, é 
indicada a que corresponde à sua função 
principal no caso do género alimentício em 
questão.

Or. en

Justificação

In order to simplify ingredients list and to increase their legibility, the use of common and 
generic names in order to indicate additives should be possible: 
Examples: 
“ascorbate” instead of one or more of the following specific names like “sodium ascorbate”, 
“potassium ascorbate”, “calcium ascorbat”. or 
“Diphosphate(s)”) or even simply “Phosphate(s), instead of one or more of the following 
specific names: Disodium diphosphate, Trisodium diphosphate, Tetrasodium diphosphate, 
Dipotassium diphosphate, Tetrapotassium diphosphate, Dicalcium diphosphate, Calcium 
dihydrogen diphosphate.
According to the law, allergens have to be labelled with their specific origin, regardless 
where they come from (e.g. additives). Therefore, the indication foreseen for “modified 
starch” is not necessary anymore and should be deleted.

Alteração 705
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Anexo VI – parte C – lista

Texto da Comissão Alteração

Acidificante Acidificante
Regulador de acidez Regulador de acidez
Antiaglomerante Antiaglomerante
Agente antiespuma Agente antiespuma
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Antioxidante Antioxidante
Agente de volume Agente de volume
Corante Corante
Emulsionante Emulsionante
Sais de fusão1 Sais de fusão2

Enzimas *
Agente de endurecimento Agente de endurecimento
Intensificador de sabor Intensificador de sabor
Agente de tratamento da farinha Agente de tratamento da farinha
Gelificante Gelificante
Agente de revestimento Agente de revestimento
Humectante Humectante
Amido modificado3 Amido modificado4

Conservante Conservante
Gás propulsor Gás propulsor
Levedante Levedante
Estabilizador Estabilizador
Edulcorante Edulcorante
Espessante Espessante

* A indicação do nome específico ou do 
número CE não é exigida.

Or. en

Justificação

The new enzymes legislation (expected to be published in the Official Journal at the end of 
2008 /beginning 2009) does not yet define the name. The Enzymes Manufacturers 
Association, AMFEP, estimates the positive list to be finalised in 2020). Enzymes having a 
technological function in the final food (i.e. they are not processing aids) will have to fulfil the 
same obligations as additives and shall be labelled accordingly. The generic name "enzymes" 
will adequately inform consumers on the product. This approach is not unique as it is already 
applied since years for modified starches. Enzymes are used in a wide range of applications 
in the first and second transformation processes, but also in intermediate products. This 
includes bakery ingredients like flour mixes, bread improvers and bread mixes.

                                               
1 Unicamente no caso dos queijos fundidos e dos produtos à base de queijo fundido.
2 Unicamente no caso dos queijos fundidos e dos produtos à base de queijo fundido.
3 A indicação do nome específico ou do número CE não é exigida.
4 A indicação do nome específico ou do número CE não é exigida.

Adlib Express Watermark



PE418.220v01-00

Tradução externa 50/86 AM\762309PT.doc

PT

Alteração 706
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Anexo VI – parte C – lista

Texto da Comissão Alteração

Acidificante Acidificante
Regulador de acidez Regulador de acidez
Antiaglomerante Antiaglomerante
Agente antiespuma Agente antiespuma
Antioxidante Antioxidante
Agente de volume Agente de volume
Corante Corante
Emulsionante Emulsionante
Sais de fusão1 Sais de fusão2

Agente de endurecimento Agente de endurecimento
Intensificador de sabor Intensificador de sabor
Agente de tratamento da farinha Agente de tratamento da farinha
Gelificante Gelificante
Agente de revestimento Agente de revestimento
Humectante Humectante

Extracto de celulose *
Amido modificado Amido modificado
Conservante Conservante
Gás propulsor Gás propulsor
Levedante Levedante
Estabilizador Estabilizador
Edulcorante Edulcorante
Espessante Espessante

* A indicação do nome específico ou do 
número CE não é exigida.

Or. en

Justificação

Nach europäischem Recht muss nicht bei allen in Lebenmitteln genutzten, künstlich 
hergestellten Stabilisatoren die entsprechende E-Nummer auf der Verpackung gennant 
werden, sondern nur der generische Name. bei Da E-Nummern bei Verbrauchern teilweise 
einen negativen Ruf haben, führt diese Ungleichbehandlung zu Wettbewerbsverzerrungen. Es 

                                               
1 Unicamente no caso dos queijos fundidos e dos produtos à base de queijo fundido.
2 Unicamente no caso dos queijos fundidos e dos produtos à base de queijo fundido.
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sollte daher geregelt werden, dass auch alle Celulosederivate ('Celluloseextrakt"), die als 
Stabilisatoren, Bindemittel und Fett- und Glutenersatz in Lebensmitteln verwendet werden, 
mit ihrem generischen generischen Namen aufgeführt genannt werden können.

Alteração 707
John Bowis

Proposta de regulamento
Anexo VI – parte D

Texto da Comissão Alteração

1. Os aromas são designados quer pelo 
termo «Aroma (s)» quer por uma 
denominação mais específica ou por uma 
descrição do aroma.

1. Sem prejuízo do disposto no n.º 2, os 
aromas devem ser designados da seguinte 
forma:

— pelo termo "aromas", ou por uma 
designação ou descrição mais específica 
do aroma, se o componente aromatizante 
contiver aromas tal como especificados 
nas alíneas b), c), d), e), f), g) e h) do n.º 2 
do artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 
1334/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 Dezembro de 2008, 
relativo aos aromas e a determinados 
ingredientes alimentares com 
propriedades aromatizantes utilizados nos 
e sobre os géneros alimentícios (*);

2. O quinino e/ou a cafeína utilizados 
como aromas na produção ou preparação 
de um género alimentício devem ser 
mencionados pela sua denominação na 
lista de ingredientes imediatamente depois 
da menção «Aromas(s)».

— pelo termo "aroma(s) de fumo", ou 
"aroma(s) de fumo" produzido(s) a partir 
de alimento(s) ou categoria alimentar ou 
fonte(s) (por exemplo, aroma de fumo 
produzido a partir de faia), se o 
componente aromatizante contiver 
aromas tal como definidos na alínea f) do 
n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento (CE) 
n.º 1334/2008 e conferir aos géneros 
alimentícios um aroma a fumado.

3. O termo «natural» ou qualquer outra 
expressão com um significado 
sensivelmente equivalente apenas pode 
ser utilizado para os aromas cuja parte 
activa contenha exclusivamente 

2. O termo "natural" é utilizado para 
descrever um aroma nos termos do artigo 
16.º do Regulamento (CE) n.º 1334/2008.
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substâncias aromatizantes tais como as 
definidas no n.º 2, alínea b), subalínea i), 
do artigo 1.º da Directiva 88/388/CEE 
e/ou preparações aromatizantes tais como 
as definidas no n.º 2, alínea c), do artigo 
1.º da mesma directiva.
4. Caso a denominação do aroma 
contenha uma referência à natureza ou à 
origem vegetal ou animal das substâncias 
utilizadas, o termo «natural» ou qualquer 
outra expressão com significado 
sensivelmente equivalente apenas pode 
ser utilizado se a parte aromatizante tiver 
sido isolada por processos físicos 
adequados, processos enzimáticos ou 
microbiológicos ou processos tradicionais 
de preparação dos géneros alimentícios 
unicamente ou quase unicamente a partir 
do género alimentício ou da fonte de 
aroma em questão.

3. Em derrogação do n.º 6 do artigo 16.º 
do Regulamento (CE) n.º 1334/2008, o 
termo "aroma(s) natural(ais)" pode 
igualmente ser utilizado quando as 
condições previstas nos n.º 4 ou 5 do 
referido artigo estejam preenchidas.

____
(*) JO L 354 de 31.12.2008, p. 34

Or. en

Justificação

A proposta deve ser alinhada com o recém-publicado Regulamento (CE) n.º 1334/2008, que 
estabelece normas relativas à designação dos aromas. No entanto, expressões como "aroma 
natural de morango com outros aromas naturais" são longas: as empresas devem poder ter 
flexibilidade para utilizar uma expressão mais sucinta - "aroma natural" - se assim o 
desejarem.

Alteração 708
Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Anexo VIII – título e n.º 1

Texto da Comissão Alteração

DECLARAÇÃO DE QUANTIDADE 
LÍQUIDA

DECLARAÇÃO DE QUANTIDADE 
LÍQUIDA
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1. A indicação da quantidade líquida não é 
obrigatória no caso de géneros 
alimentícios:

1. A indicação da quantidade líquida não é 
obrigatória no caso de géneros 
alimentícios:

a) Sujeitos a perdas consideráveis de 
volume ou de massa e que sejam vendidos 
à peça ou pesados na presença do 
comprador; ou

a) Sujeitos a perdas consideráveis de 
volume ou de massa e que sejam vendidos 
à peça ou pesados na presença do 
comprador; ou

b) Cuja quantidade líquida seja inferior a 5 
g ou 5 ml; esta disposição não se aplica, no 
entanto, às especiarias e plantas 
aromáticas.

b) Cuja quantidade líquida seja inferior a 5 
g ou 5 ml; esta disposição não se aplica, no 
entanto, às especiarias e plantas 
aromáticas.

c) Sopas concentradas, caldos, molhos 
para assados, temperos e saladas, 
marcados com o volume do produto 
pronto a usar, em litros ou em mililitros; 
d) Produtos pré-embalados com fermento 
em pó e fermento de padeiro, que estão 
marcados com o peso da farinha para 
cujo processamento a quantidade ainda é 
suficiente após o período previsível de 
armazenagem no sistema comercial; 
e) Produtos pré-embalados com pó para 
pudins e produtos afins, produtos secos 
para purés, bolinhos de batata ou carne e 
acompanhamentos semelhantes, 
marcados com a quantidade de líquido 
necessário para os preparar.

Or. de

Justificação

Os pontos adicionados servem para preservar a actual situação jurídica. No caso dos grupos 
de produtos referidos, a indicação da quantidade do produto acabado constitui a informação 
mais importante para os consumidores, por exemplo no caso das sopas, molhos e outros 
produtos mencionados. Em contrapartida, ao decidir adquirir estes produtos, não é de 
importância vital saber se a quantidade inicial de sopa ou mistura para molho é suficiente 
para produzir esta quantidade.
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Alteração 709
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Anexo VIII – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A indicação da quantidade líquida não é 
obrigatória no caso de géneros 
alimentícios:

1. A indicação da quantidade líquida não é 
obrigatória no caso de géneros 
alimentícios:

a) Sujeitos a perdas consideráveis de 
volume ou de massa e que sejam vendidos 
à peça ou pesados na presença do 
comprador; ou

a) Sujeitos a perdas consideráveis de 
volume ou de massa e que sejam vendidos 
à peça ou pesados na presença do 
comprador; ou

b) Cuja quantidade líquida seja inferior a 5 
g ou 5 ml; esta disposição não se aplica, no 
entanto, às especiarias e plantas 
aromáticas.

b) Cuja quantidade líquida seja inferior a 5 
g ou 5 ml; esta disposição não se aplica, no 
entanto, às especiarias e plantas 
aromáticas.

(c) Cuja quantidade líquida seja inferior a 
50g para produtos de confeitaria, 
chocolate e outros produtos à base de 
cacau, produtos à base de amêndoas ou 
nozes ou outras sementes oleaginosas;
(d) Cuja quantidade líquida seja inferior 
a100g para biscoitos, bolos e outros 
produtos de pastelaria fina;
(e) e sem prejuízo de legislação 
comunitária específica.

Or. en

Justificação

Actualmente, vários países possuem regimes derrogatórios relativamente à indicação da 
quantidade líquida (por exemplo, França. Alemanha, Irlanda, Reino Unido). Se estas já não 
forem possíveis, o Anexo precisará de estipular 50 e 100 g como menor denominador comum. 
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Alteração 710
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Anexo VIII – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A indicação da quantidade líquida não é 
obrigatória no caso de géneros 
alimentícios:

1. A indicação da quantidade líquida não é 
obrigatória no caso de géneros 
alimentícios:

a) Sujeitos a perdas consideráveis de 
volume ou de massa e que sejam vendidos 
à peça ou pesados na presença do 
comprador; ou

a) Sujeitos a perdas consideráveis de 
volume ou de massa e que sejam vendidos 
à peça ou pesados na presença do 
comprador; ou

b) Cuja quantidade líquida seja inferior a 5 
g ou 5 ml; esta disposição não se aplica, no 
entanto, às especiarias e plantas 
aromáticas.

b) Cuja quantidade líquida seja inferior a 5 
g ou 5 ml; esta disposição não se aplica, no 
entanto, às especiarias e plantas 
aromáticas.

(c) Cuja quantidade líquida seja inferior a 
50g para produtos de confeitaria, 
chocolate e outros produtos à base de 
cacau, produtos à base de amêndoas ou 
nozes ou outras sementes oleaginosas;
(d) Cuja quantidade líquida seja inferior 
a100g para biscoitos, bolos e outros 
produtos de pastelaria fina;
(e) e sem prejuízo de legislação 
comunitária específica.

Or. en

Justificação

Actualmente, vários países possuem regimes derrogatórios relativamente à indicação da 
quantidade líquida (por exemplo, França. Alemanha, Irlanda, Reino Unido). Se estas já não 
forem possíveis, o Anexo precisará de estipular 50 e 100 g como menor denominador comum. 
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Alteração 711
John Bowis

Proposta de regulamento
Anexo VIII – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A indicação da quantidade líquida não é 
obrigatória no caso de géneros 
alimentícios:

1. A indicação da quantidade líquida não é 
obrigatória no caso de géneros 
alimentícios:

a) Sujeitos a perdas consideráveis de 
volume ou de massa e que sejam vendidos 
à peça ou pesados na presença do 
comprador; ou

a) Sujeitos a perdas consideráveis de 
volume ou de massa;

(a-A) que sejam vendidos à peça;
(a-B) pesados na presença do comprador; 
ou

b) Cuja quantidade líquida seja inferior a 5 
g ou 5 ml; esta disposição não se aplica, no 
entanto, às especiarias e plantas 
aromáticas.

b) Cuja quantidade líquida seja inferior a 
10 g ou 10 ml; esta disposição não se 
aplica, no entanto, às especiarias e plantas 
aromáticas.

Or. en

Justificação

A quantidade líquida mínima é demasiado diminuta para muitos alimentos, por exemplo a 
fraca distribuição de nozes num barra de chocolate poderia dar origem a excesso de peso do 
produto. Sugere-se um peso mínimo de 10g (volume 10cm3).

Alteração 712
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Anexo VIII – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A indicação da quantidade líquida não é 
obrigatória no caso de géneros 

1. A indicação da quantidade líquida não é 
obrigatória no caso de géneros 
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alimentícios: alimentícios:
a) Sujeitos a perdas consideráveis de 
volume ou de massa e que sejam vendidos 
à peça ou pesados na presença do 
comprador; ou

a) Sujeitos a perdas consideráveis de 
volume ou de massa e que sejam vendidos 
à peça ou pesados na presença do 
comprador; ou

b) Cuja quantidade líquida seja inferior a 5 
g ou 5 ml; esta disposição não se aplica, no 
entanto, às especiarias e plantas 
aromáticas.

b) Cuja quantidade líquida seja inferior a 5 
g ou 5 ml; esta disposição não se aplica, no 
entanto, às especiarias e plantas 
aromáticas.

(c) Para os quais tenham sido 
estabelecidas isenções em outras 
disposições legais.

Or. en

Justificação

Ajustamento linguístico respeitando a terminologia usada a este respeito na [versão alemã da 
Directiva 2000/13/CE referente à rotulagem (“Nettofüllmenge”)].

Alínea (c): é feita referência ao n.º2 do artigo 2.º da Directiva 2001/111/CE referente aos 
açúcares (isenção de produtos com peso inferior a 20 g). Nesta perspectiva, no n.º 3 deveria 
ser esclarecido que esse tipo de disposições especiais se mantêm em vigor.

Alteração 713
John Bowis

Proposta de regulamento
Anexo VIII – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A quantidade líquida de um alimento 
será determinada em função de 
disposições comunitárias ou, caso estas 
não existam, por disposições nacionais.

Or. en
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Justificação

Para haver coerência com o artigo 24.º.

Alteração 714
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Anexo VIII – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. Quando um género alimentício sólido 
for apresentado dentro de um líquido de 
cobertura, deve ser igualmente indicado o 
peso líquido escorrido desse género 
alimentício.

5. Quando um género alimentício sólido 
for apresentado dentro de um líquido de 
cobertura, deve ser igualmente indicado o 
peso líquido escorrido desse género 
alimentício. O preço por quilograma 
referente ao género alimentício respectivo 
será baseado apenas no seu peso líquido 
escorrido.

Or. en

Justificação

Disposição com a finalidade de não induzir os consumidores em erro no que se refere ao 
preço indicado na etiqueta.

Alteração 715
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
 Anexo VIII – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. Quando um género alimentício sólido 
for apresentado dentro de um líquido de 
cobertura, deve ser igualmente indicado o 
peso líquido escorrido desse género 

5. Quando um género alimentício sólido 
for apresentado dentro de um líquido de 
cobertura, deve ser igualmente indicado o 
peso líquido escorrido no momento da 
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alimentício. embalagem desse género alimentício.

Or. en

Justificação

Um género alimentício sólido apresentado dentro de um líquido de cobertura altera o seu 
peso líquido escorrido durante o período da produção e da venda ao consumidor, devido às 
habituais interacções entre o género alimentício sólido e o líquido de cobertura. A taxa de 
alteração do peso líquido dependen de diversas circunstâncias, por exemplo, o tempo, a 
temperatura e as condiçoes de transporte e de armazenamento. Daí que a indicação do peso 
líquido deva ser efectuada no momento da sua produção, em que o produtor desse género 
alimentício é plenamente responsável pelo produto e está em condições de dar uma correcta 
indicação do peso líquido.

Alteração 716
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Anexo VIII – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

5. Quando um género alimentício sólido 
for apresentado dentro de um líquido de 
cobertura, deve ser igualmente indicado o 
peso líquido escorrido desse género 
alimentício.

5. Quando um género alimentício sólido 
for apresentado dentro de um líquido de 
cobertura, deve ser igualmente indicado o 
peso líquido escorrido no momento da 
embalagem desse género alimentício.

Or. en

Justificação

Um género alimentício sólido apresentado dentro de um líquido de cobertura altera o seu 
peso líquido escorrido durante o período da produção e da venda ao consumidor, devido às 
habituais interacções entre o género alimentício sólido e o líquido de cobertura. A taxa de 
alteração do peso líquido dependen de diversas circunstâncias, por exemplo, o tempo, a 
temperatura e as condiçoes de transporte e de armazenamento. Daí que a indicação do peso 
líquido deva ser efectuada no momento da sua produção, em que o produtor desse género 
alimentício é plenamente responsável pelo produto e está em condições de dar uma correcta 
indicação do peso líquido.
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Alteração 717
John Bowis

Proposta de regulamento
Anexo IX – título

Texto da Comissão Alteração

DATA DE DURABILIDADE MÍNIMA INFORMAÇÃO DE DATA

Or. en

Justificação

A informação de data constitui uma área de alguma confusão – em termos de que datas 
devem ser aplicadas a que géneros alimentícios. A alteração sugerida tem a finalidade de 
simplificar a proposta, deste modo ajudando as empresas alimentares a aplicarem 
correctamente uma informação de data adequada.

Alteração 718
John Bowis

Proposta de regulamento
Anexo IX – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A data de durabilidade mínima
será indicada como segue:

1. A informação de data será indicada 
como segue:

Or. en

Justificação

A indicação de data constitui uma área de alguma confusão – em termos de que datas devem 
ser aplicadas a que géneros alimentícios. A alteração sugerida tem a finalidade de 
simplificar a proposta, deste modo ajudando as empresas alimentares a aplicarem 
correctamente uma indicação de data adequada.
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Alteração 719
John Bowis

Proposta de regulamento
Anexo IX – n.º 1 – alínea d) – introdução

Texto da Comissão Alteração

(d) Sob reserva das disposições 
comunitárias que imponham outras 
indicações de data, a indicação da data de 
durabilidade mínima não é exigida no 
caso:

(d) Sob reserva das disposições 
comunitárias que imponham outras 
indicações de data, a indicação da 
informação de data não é exigida no caso:

Or. en

Justificação

A indicação de data constitui uma área de alguma confusão – em termos de que datas devem 
ser aplicadas a que géneros alimentícios. A alteração sugerida tem a finalidade de 
simplificar a proposta, deste modo ajudando as empresas alimentares a aplicarem 
correctamente uma indicação de data adequada.

Alteração 720
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
Anexo IX – n.º 1 – alínea d) – travessão 5

Texto da Comissão Alteração

- dos produtos de padaria ou de pastelaria 
que, pela sua natureza, sejam 
normalmente consumidos no prazo de 24 
horas após o fabrico, 

- dos produtos de padaria ou de pastelaria 
quando sejam vendidos no prazo de 24 
horas após o fabrico, 

Or. fr

Justificação

O prazo a ter em conta é o da venda, não o do consumo pelo consumidor, pois esse momento 
não é possível de ser controlado.
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Alteração 721
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
 Anexo IX – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) A data limite de consumo está 
indicada em cada porção individual pré-
embalada.

Or. en

Justificação

As porções individuais podem ser separadas da embalagem ou do lote juntamente com o qual 
foram vendidas, sendo, portanto, imperativo e obrigatório que em cada porção destacável 
seja afixada a data limite de consumo.

Alteração 722
Péter Olajos

Proposta de regulamento
Anexo XI – parte A – título

Texto da Comissão Alteração

DOSES DE REFERÊNCIA DE 
VITAMINAS E SAIS MINERAIS 
(ADULTOS)

DOSES DIÁRIAS DE REFERÊNCIA DE 
VITAMINAS E SAIS MINERAIS 
(ADULTOS)

Or. en

Justificação

Comentário editorial 
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Alteração 723
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Anexo XI – parte A – n.º 1 – quadro

Texto da Comissão Alteração

Vitamina A (µg) 800 Vitamina A (µg) 800

Vitamina D (µg) 5 Vitamina D (µg) 5

Vitamina E (mg) 10 Vitamina E (mg) 12

Vitamina K (µg) 75

Vitamina C (mg) 60 Vitamina C (mg) 80

Tiamina (mg) 1,4 Tiamina 
(Vitamina B1) 
(mg)

1,1

Riboflavina (mg) 1,6 Riboflavina (mg) 1,4

Niacina (mg) 18 Niacina (mg) 16

Vitamina B6 
(mg)

2 Vitamina B6 
(mg)

1,4

Folacina (µg) 200 Ácido fólico (µg) 200

Vitamina B12 
(µg)

1 Vitamina B 12 
(µg)

2,5

Biotina (mg) 0,15 Biotina (µg) 50
Ácido 
pantoténico (mg)

6 Ácido 
pantoténico (mg)

6

Potássio (mg) 2000
Cloreto (mg) 800

Cálcio (mg) 800 Cálcio (mg) 800

Fósforo (mg) 800 Fósforo (mg) 700
Ferro (mg) 14 Ferro (mg) 14

Magnésio (mg) 300 Magnésio (mg) 375
Zinco (mg) 15 Zinco (mg) 10

Cobre (mg) 1
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Manganés (mg) 2
Fluoreto (mg) 3,5
Selénio (µg) 55
Crómio (µg) 40
Molibdénio (µg) 50

Iodo (mg) 150 Iodo (µg) 150

Or. de

Justificação

Os valores da DDR devem ser adaptados aos novos valores de referência de acordo com as 
alterações da Directiva 2008/100/CE, relativa à rotulagem nutricional dos géneros 
alimentícios (JO L 285/9).

Alteração 724
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Anexo XI – parte A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

De um modo geral, a quantidade a tomar 
em consideração para decidir o que 
constitui uma quantidade significativa 
corresponde a 15% da dose diária 
recomendada especificada no ponto1 para 
100 g ou 100 ml ou por embalagem, caso 
esta apenas contenha uma porção.

De um modo geral, a quantidade a tomar 
em consideração para decidir o que 
constitui uma quantidade significativa 
corresponde a:

- 15% da DDR para 100 g ou dose de 
sólidos, ou
- 7,5% da DDR para 100 ml ou dose de 
líquidos, ou
- 5% da DDR para 100 kcal (12% da DDR 
1 MJ), ou 
- uma quantidade definida pelas 
derrogações previstas nos termos do 
artigo 6.º do Regulamento (CE) n.º 
1925/2006, do Parlamento Europeu e do 
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Conselho, de 20 de Dezembro de 2006, 
relativo à adição de vitaminas, minerais 
e determinadas outras substâncias aos 
alimentos, ou
- por embalagem, caso esta apenas 
contenha uma porção ou a quantidade 
e o número de porções sejam 
claramente mencionados na 
embalagem.

Or. en

Justificação

For beverages, which may be consumed in larger quantities that solid foods, 15% of the RDA 
is too high a level to be considered a “significant” amount. In line with Codex Alimentarius, 
a more reasonable value would be 7,5% per 100ml or per portion (without the limitation the 
package may contain a single portion).
In taking the Codex approach into consideration, provisions for determining significant 
amount based on "per portion" or "per serving" should be incorporated (important for foods 
consumed in portions larger than 100g).
Example: A consumer who eats 200 g (= average portion size) of green beans (low energy 
product containing 20 kcal/100 g) covers 15% of her/his needs in vitamins B9 whereas the 
content of vitamin B9 (8% of RDI/100 g) does not allow to claim that the product is a “source 
of vitamins B9”. However, if the content of vitamin B9 is expressed in relation to 100 kcal, it 
covers approximately 40% of the RDI.

Alteração 725
Péter Olajos

Proposta de regulamento
Anexo XI – parte A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

De um modo geral, a quantidade a tomar 
em consideração para decidir o que 
constitui uma quantidade significativa 
corresponde a 15% da dose diária 
recomendada especificada no ponto1 para 
100 g ou 100 ml ou por embalagem, caso 
esta apenas contenha uma porção.

De um modo geral, a quantidade a tomar 
em consideração para decidir o que 
constitui uma quantidade significativa 
corresponde a:

Adlib Express Watermark



PE418.220v01-00

Tradução externa 66/86 AM\762309PT.doc

PT

-15% da DDR para 100 g ou dose de sólidos, 
ou
-7,5% da DDR para 100 ml ou dose de líquidos,
ou
-5% da DDR para 100 kcal (12% da DDR 1 
MJ), ou 
-uma quantidade definida pelas derrogações 
previstas nos termos do artigo 6.º do 
Regulamento (CE) n.º 1925/2006, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de Dezembro de 2006, relativo à adição de 
vitaminas, minerais e determinadas outras 
substâncias aos alimentos, ou por 
embalagem, caso esta apenas contenha uma 
porção.

Or. en

Justificação

Para as bebidas, que podem ser consumidos em maiores quantidades do que os alimentos 
sólidos, 15% da DDR é um nível demasiado elevado para ser considerado uma quantidade 
"significativa". Em conformidade com o Codex Alimentarius, um valor mais razoável seria 
7,5% por 100 ml ou por dose (sem a limitação de que a embalagem pode conter uma única 
porção). Tomando em consideração a abordagem do Codex, haverá que incorporar as 
disposições necessárias para determinar a quantidade significativa com base nas noções de 
"por dose" ou "por porção" (o que é especialmente importante para os géneros alimentícios 
consumidos em porções superiores a 100 g).

Alteração 726
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Proposta de regulamento
Anexo XI – parte A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

De um modo geral, a quantidade a tomar 
em consideração para decidir o que 
constitui uma quantidade significativa 
corresponde a 15% da dose diária 
recomendada especificada no ponto1 para 

De um modo geral, 15% da DDR para 100 g 
ou dose de sólidos, ou 7,5% da DDR para 
100 ml ou dose de líquidos, ou 5% da DDR 
para 100 kcal (12% da DDR 1 MJ), ou uma 
quantidade definida pelas derrogações 
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100 g ou 100 ml ou por embalagem, caso 
esta apenas contenha uma porção.

previstas nos termos do artigo 6.º do 
Regulamento (CE) n.º 1925/2006, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de 
Dezembro de 2006, relativo à adição de 
vitaminas, minerais e determinadas outras 
substâncias aos alimentos.

Or. een

Justificação

O valor razoável para uma "quantidade significativa" tem em conta a densidade energética 
de alguns géneros alimentícios que foram formuladas para satisfazer necessidades 
nutricionais específicas, bem como o facto de um produto líquido ser frequentemente 
consumido em maiores quantidades. A "quantidade significativa" por porção não deve estar 
ligada à limitação de que a embalagem pode conter uma única porção.

Alteração 727
Dorette Corbey

Proposta de regulamento
Anexo XI – parte A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

De um modo geral, a quantidade a tomar 
em consideração para decidir o que 
constitui uma quantidade significativa 
corresponde a 15% da dose diária 
recomendada especificada no ponto1 para 
100 g ou 100 ml ou por embalagem, caso 
esta apenas contenha uma porção.

De um modo geral, a quantidade a tomar 
em consideração para decidir o que 
constitui uma quantidade significativa 
corresponde a 15% da dose diária 
recomendada em 100 g ou 7,5% da DDR, 
em 100 ml ou 5% DDR, em 100 kcal ou 
por embalagem, caso esta apenas contenha 
uma porção.

Or. en
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Alteração 728
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Anexo XI – parte A – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

De um modo geral, a quantidade a tomar 
em consideração para decidir o que 
constitui uma quantidade significativa 
corresponde a 15% da dose diária 
recomendada especificada no ponto1 para 
100 g ou 100 ml ou por embalagem, caso 
esta apenas contenha uma porção.

De um modo geral, a quantidade a tomar 
em consideração para decidir o que 
constitui uma quantidade significativa 
corresponde a 15% da dose diária 
recomendada em 100 g ou 7,5% da DDR, 
em 100 ml ou 5% DDR, em 100 kcal ou 
por embalagem, caso esta apenas contenha 
uma porção ou a quantidade e o número 
de porções sejam claramente 
mencionados na embalagem.

Or. en

Justificação

Se apenas se tiver em conta a dose diária recomendada em 100 g, ou 100 ml, ou por 
embalagem, não se está a ter em consideração o facto de que alguns produtos são 
consumidos noutras quantidades. De acordo com a proposta, os géneros alimentícios ricos 
em água e/ou de baixo valor energético não poderão fazer referência ao teor de vitaminas e 
minerais, o que não está correcto.

Alteração 729
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Anexo XI – parte B

Texto da Comissão Alteração

DOSES DE REFERÊNCIA DE ENERGIA 
E DE DETERMINADOS NUTRIENTES 
QUE NÃO VITAMINAS E SAIS 
MINERAIS (ADULTOS)

Suprimido

Energia ou 
nutriente

Dose de referência
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Energia 8400 kJ (2000 kcal)
Matérias gordas 
totais

70 g

Ácidos gordos 
saturados

20 g

Glícidos 230 g
Açúcares 90 g
Sal 6 g

Or. de

Justificação

A presente alteração decorre da supressão da primeira frase do n.º 3 do artigo 31.º.

Alteração 730
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Anexo XI – parte B

Texto da Comissão Alteração

DOSES DE REFERÊNCIA DE ENERGIA 
E DE DETERMINADOS NUTRIENTES 
QUE NÃO VITAMINAS E SAIS 
MINERAIS (ADULTOS)

Suprimido

Energia ou 
nutriente

Dose de referência

Energia 8400 kJ (2000 kcal)
Matérias gordas 
totais

70 g

Ácidos gordos 
saturados

20 g

Glícidos 230 g
Açúcares 90 g
Sal 6 g
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Or. en

Justificação

A presente alteração é uma consequência da supressão do n.º 3 do artigo 31.º.

Alteração 731
Niels Busk

Proposta de regulamento
Anexo XI – parte B

Texto da Comissão Alteração

DOSES DE REFERÊNCIA DE ENERGIA 
E DE DETERMINADOS NUTRIENTES 
QUE NÃO VITAMINAS E SAIS 
MINERAIS (ADULTOS)

Suprimido

Energia ou 
nutriente

Dose de referência

Energia 8400 kJ (2000 kcal)
Matérias gordas 
totais

70 g

Ácidos gordos 
saturados

20 g

Glícidos 230 g
Açúcares 90 g
Sal 6 g

Or. en

Justificação

A rotulagem baseada nos valores diários de referência (VDR) não proporciona ao 
consumidor informação suficiente. Por exemplo, ½ litro de Coca-Cola corresponde a duas 
porções, ainda que esta quantidade seja normalmente consumida por uma pessoa. No que se 
refere ao açúcar, uma maçã parecerá menos saudável do que um chocolate de leite Kinder ou 
um pacote de batatas fritas, o que levará o consumidor a pensar que não existe grande 
diferença entre comer fruta, chocolate de leite ou batatas fritas.
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Alteração 732
Johannes Lebech

Proposta de regulamento
Anexo XI – parte B

Texto da Comissão Alteração

DOSES DE REFERÊNCIA DE ENERGIA 
E DE DETERMINADOS NUTRIENTES 
QUE NÃO VITAMINAS E SAIS 
MINERAIS (ADULTOS)

Suprimido

Energia ou 
nutriente

Dose de referência

Energia 8400 kJ (2000 kcal)
Matérias gordas 
totais

70 g

Ácidos gordos 
saturados

20 g

Glícidos 230 g
Açúcares 90 g
Sal 6 g

Or. en

Justificação

A nutrition declaration should be clear, consistent, relevant and evidence-based information, 
which supports the health conscious food choices and enable consumers to choose a balanced 
diet. 
The use of portion sizes and average reference intake values (GDA) will not provide the 
consumers with clear and consistent information. On the contrary it will add to the confusion 
of the consumers. It does not support a well-informed and easy choice at moment of purchase. 
As these figures are based on averages it would not cover the individual consumer, but only 
an average person. Average persons do not exist.
Furthermore, portion sizes and GDA are already used in the US with no apparent effect on 
consumer understanding and/or behaviour. 

It is clear that GDA without the use of portion sizes would be absurd. But there are many 
problems with using portion sizes. Take the soft drinks as an example. The soft drinks industry 

Adlib Express Watermark



PE418.220v01-00

Tradução externa 72/86 AM\762309PT.doc

PT

has chosen 250 ml as the serving size. When the consumer buys a can of 33 ml. the reference 
used would be the 33 ml, whereas the reference value when the consumer buys a 0,5 liter 
bottle is 250 ml. This means that the GDA is higher on a can of 33 ml than on 0,5 liter bottle. 
This is another source of confusion for the consumer and another reason why we support the 
obligatory reference to 100 g or 100 ml and the reference to portions sizes as additional 
information. Without portion sizes GDA would be absurd.
Specification per portion is very problematic and in reality inapplicable as the portion sizes 
are not standardized and each food’s share of the diet in the EU member countries differs 
significantly.

Alteração 733
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Anexo XI – parte B – quadro

Texto da Comissão Alteração

Energia ou 
nutriente

Dose de referência Energia ou 
nutriente

Dose de referência *

Energia 8400 kJ
 (2000 kcal)

Energia

Matérias gordas 
totais

70 g Matérias gordas 
totais

Ácidos gordos 
saturados

20 g Ácidos gordos 
saturados

Glícidos 230 g Glícidos

Açúcares 90 g Açúcares

Sal 6 g Sal

_______
* Valores a definir em conformidade com 
o n.º 3-A (novo) do artigo 31.º

Or. en

Justificação

Os valores actualmente previstos no Anexo XI não resultam de uma investigação 
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independente e diferem de recomendações como as emanadas da Agência Alimentar do Reino 
Unido (UK Food Standards Agency) ou da Organização Mundial de Saúde (OMS). A AESA 
está actualmente a trabalhar na definição dos valores de consumo diário de referência e 
espera-se que apresente as suas propostas na Primavera de 2009, as quais devem ser tidas 
em conta quando da definição dos referidos valores de referência. Alteração ligada à 
alteração relativa ao n.º 3 do artigo 31.º (novo).

Alteração 734
Peter Liese

Proposta de regulamento
Anexo XI – parte B

Texto da Comissão Alteração

DOSES DE REFERÊNCIA DE ENERGIA 
E DE DETERMINADOS NUTRIENTES 
QUE NÃO VITAMINAS E SAIS 
MINERAIS (ADULTOS)

DOSES DE REFERÊNCIA DE ENERGIA 
E DE DETERMINADOS NUTRIENTES 
QUE NÃO VITAMINAS E SAIS 
MINERAIS (ADULTOS)

Energia ou 
nutriente

Dose de 
referência

Energia ou 
nutriente

Dose de 
referência

Energia 8400 kJ (2000 
kcal)

Energia 8400 kJ (2000 
kcal)

Matérias gordas 
totais

70 g Matérias gordas 
totais

70 g

Ácidos gordos 
saturados

20 g Ácidos gordos 
saturados

20 g

Glícidos 230 g Glícidos 230 g

Açúcares 90 g Açúcares 90 g

Sal 6 g Sódio 2,4 g

Or. en

Justificação

O sal (cloreto de sódio) não é a única fonte de sódio na dieta. Há muitos outros sais de sódio 
além de cloreto de sódio (por exemplo: glutamato monossódico, carbonato de sódio, ...). A 
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menção "sódio do sal" apenas contemplaria uma parte mínima do teor real e não 
proporcionaria uma informação correcta.

Alteração 735
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Anexo XI – parte B

Texto da Comissão Alteração

DOSES DE REFERÊNCIA DE ENERGIA 
E DE DETERMINADOS NUTRIENTES 
QUE NÃO VITAMINAS E SAIS 
MINERAIS (ADULTOS)

DOSES DE REFERÊNCIA DE ENERGIA 
E DE DETERMINADOS NUTRIENTES 
QUE NÃO VITAMINAS E SAIS 
MINERAIS (ADULTOS)

Energia ou 
nutriente

Dose de 
referência

Energia ou 
nutriente

Dose de 
referência

Energia 8400 kJ (2000 
kcal)

Energia (2000 kcal)

Matérias gordas 
totais

70 g Matérias gordas 
totais

70 g

Ácidos gordos 
saturados

20 g Ácidos gordos 
saturados

20 g

Glícidos 230 g Glícidos 230 g

Açúcares 90 g Açúcares 90 g

Sal 6 g Sódio 2,4 g

Or. en

Justificação

Por coerência com o Anexo XIII, parte A.
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Alteração 736
Antonio De Blasio

Proposta de regulamento
Anexo XI – parte B-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Indicação facultativa dos valores diários 
de referência (VDR) para as crianças nas 
embalagens de produtos alimentares, se 
estes forem produzidos expressamente 
para crianças.

Or. en

Justificação

No caso dos produtos fabricados expressamente para as crianças, é fundamental conhecer o 
teor nutricional dos produtos, expresso em termos de valores diários de referência (VDR) 
para as crianças, de modo a que os pais possam decidir responsavelmente sobre a compra de 
um determinado produto para os seus filhos.

Alteração 737
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Anexo XII – quadro

Texto da Comissão Alteração

- glícidos 
(excepto 
polióis)

4 kcal/g —17 kJ/g - glícidos 
(excepto polióis)

4 kcal/g 

- polióis 2,4 kcal/g —10 kJ/g - polióis 2,4 kcal/g 

- proteínas 4 kcal/g —17 kJ/g - proteínas 4 kcal/g 

- matérias 
gordas

9 kcal/g —37 kJ/g - matérias gordas 9 kcal/g 

- salatrim 6 kcal/g — 25 kJ/g - salatrim 6 kcal/g 
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- álcool 
(etanol)

7 kcal/g —29 kJ/g - álcool (etanol) 7 kcal/g 

- ácidos 
orgânicos

3 kcal/g — 13 kJ/g - organic acid 3 kcal/g 

Or. en

Justificação

Por coerência com o Anexo XIII, parte A.

Alteração 738
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Anexo XII – quadro

Texto da Comissão Alteração

- glícidos 
(excepto 
polióis)

4 kcal/g —17 kJ/g - glícidos 
(excepto polióis)

4 kcal/g 

- polióis 2,4 kcal/g —10 kJ/g - polióis 2,4 kcal/g 

- proteínas 4 kcal/g —17 kJ/g - proteínas 4 kcal/g 

- matérias 
gordas

9 kcal/g —37 kJ/g - matérias gordas 9 kcal/g 

- salatrim 6 kcal/g — 25 kJ/g - salatrim 6 kcal/g 

- álcool 
(etanol)

7 kcal/g —29 kJ/g - álcool (etanol) 7 kcal/g 

- ácidos 
orgânicos

3 kcal/g — 13 kJ/g - organic acid 3 kcal/g 

Or. de

Justificação

Dado que "kcal" é uma unidade de medida mais fácil de entender pelos consumidores do que 
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a unidade "kJ", a indicação deve ser dada apenas em "kcal".

Alteração 739
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Anexo XIII – parte A

Texto da Comissão Alteração

As unidades a utilizar na declaração
nutricional serão as seguintes:

As unidades a utilizar no rótulo nutricional 
serão as seguintes:

- energia kJ e kcal - energia kcal
- matérias gordas gramas (g) - matérias gordas gramas (g)

- glícidos - glícidos
- fibras 
alimentares

- fibras 
alimentares

- proteínas - proteínas

- sal - sódio
- vitaminas e sais 
minerais

as unidades 
indicadas no 
ponto 1 da parte 
A do anexo XI

- vitaminas e sais 
minerais

as unidades 
indicadas no 
ponto 1 da parte 
A do anexo XI

- outras 
substâncias

unidades 
apropriadas a 
cada substância 
em causa 

- outras 
substâncias

unidades 
apropriadas a 
cada substância 
em causa

Or. de

Justificação

Einheitliche Begriffsbestimmungen (“Nährwertkennzeichnung”).
Die Angabe des Brennwertes in „kcal“ ist für den Verbraucher leichter verständlich als der 
Hinweis in „kJ“. „kJ“ sollte daher gestrichen werden.
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
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jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Alteração 740
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Anexo XIII – parte A – quadro – linha 1

Texto da Comissão Alteração

- energia kJ e kcal - energia kcal

Or. en

Justificação

O valor energético de um alimento deve ser indicado apenas em kcal, uma vez que a 
"caloria" se tornou um termo comum do quotidiano na Europa.

Alteração 741
Peter Liese
Anexo XIII – parte A – quadro – linha 6

Texto da Comissão Alteração

- sal - sódio

Or. en

Justificação

O sal (cloreto de sódio) não é a única fonte de sódio na dieta. Há muitos outros sais de sódio 
além de cloreto de sódio (por exemplo: glutamato monossódico, carbonato de sódio, ...). A 
menção "sódio do sal" apenas contemplaria uma parte mínima do teor real e não 
proporcionaria uma informação correcta.
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Alteração 742
Péter Olajos

Proposta de regulamento
Anexo XIII – parte B – n.º 2 – quadro

Texto da Comissão Alteração

- matérias gordas g - matérias gordas g
das quais: das quais:

- ácidos gordos 
saturados

g - ácidos gordos 
saturados

g

- ácidos gordos 
trans

g - ácidos gordos 
trans

g

- ácidos gordos 
monoinsaturados

g - ácidos gordos 
monoinsaturados

g

- ácidos gordos 
polinsaturados

g - ácidos gordos 
polinsaturados

g

- colesterol mg

Or. en

Justificação

O regulamento relativo à informação dos consumidores sobre os alimentos deve, 
consequentemente, oferecer a possibilidade de mencionar o teor de colesterol no quadro que 
figura no Anexo XIII, partes B e C.

Alteração 743
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Anexo XIII – parte C – quadro

Texto da Comissão Alteração

energia kJ e kcal energia kcal

matérias gordas g proteínas g

das quais glícidos g
- ácidos gordos g dos quais
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saturados
- ácidos gordos 
trans

g - açúcares g

- ácidos gordos 
monoinsaturados

g - polióis g

- ácidos gordos 
polinsaturados

g - amido g

glícidos g matérias gordas
dos quais das quais

- açúcares g - ácidos gordos 
saturados

g

- polióis g - ácidos gordos 
monoinsaturados

g

- amido g - ácidos gordos 
polinsaturados

g

fibras 
alimentares

g - ácidos gordos 
trans

g

proteínas g - colesterol mg
sal g fibras 

alimentares
g

vitaminas e sais 
minerais

as unidades 
indicadas no 
ponto 1 da parte 
A do anexo XI

sódio g

vitaminas * e 
minerais
*é permitida a
abreviatura 'vit.'

as unidades 
indicadas no 
ponto 1 da parte 
A do anexo XI

outras 
substâncias

unidades 
apropriadas a 
cada substância 
em causa 

Or. de

Justificação

A ordem em que os nutrientes figuram actualmente na rotulagem nutricional (ou seja, 
energia, proteínas, glícidos e matérias gordas) deve ser mantida. A referência geral nos 
considerandos 32 e 33 a "... certos aspectos nutricionais importantes para a saúde pública" 
não é justificação para alterar a ordem. Além disso, todas as recomendações nutricionais 
referem-se a estes macronutrientes; os consumidores acostumaram-se a esta forma de 
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apresentar as informações e "aprenderam-na".

Alteração 744
Anexo XIII – parte C – quadro

Texto da Comissão Alteração

energia kJ e kcal energia kcal
matérias gordas g matérias gordas g

das quais glícidos das quais
- ácidos gordos 
saturados

g - ácidos gordos 
saturados

- ácidos gordos
trans

g - ácidos gordos 
trans

g

- ácidos gordos 
monoinsaturados

g - ácidos gordos 
monoinsaturados

g

- ácidos gordos 
polinsaturados

g - ácidos gordos 
polinsaturados

g

glícidos g glícidos

dos quais das quais
- açúcares g - açúcares g

- polióis g - polióis g
- amido g - amido g

fibras alimentares g fibras alimentares g
proteínas g proteínas g

sódio g
do qual

sal g sal g

colesterol mg
vitaminas e sais 
minerais

as unidades 
indicadas no 
ponto 1 da parte 
A do anexo XI

vitaminas e sais 
minerais

as unidades 
indicadas no 
ponto 1 da parte 
A do anexo XI

Or. en
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Justificação

Por coerência com o n.º 2 do artigo 29.º

Alteração 745
Peter Liese

Proposta de regulamento
Anexo XIII – parte C – quadro

Texto da Comissão Alteração

energia kJ e kcal energia kcal

matérias gordas g matérias gordas g
das quais glícidos das quais

- ácidos gordos 
saturados

g - ácidos gordos 
saturados

- ácidos gordos 
trans

g - ácidos gordos 
trans

g

- ácidos gordos 
monoinsaturados

g - ácidos gordos 
monoinsaturados

g

- ácidos gordos 
polinsaturados

g - ácidos gordos 
polinsaturados

g

glícidos g glícidos
dos quais das quais

- açúcares g - açúcares g
- polióis g - polióis g

- amido g - amido g
fibras alimentares g fibras alimentares g

proteínas g proteínas g

sal g sódio g

vitaminas e sais 
minerais

as unidades 
indicadas no 
ponto 1 da parte 
A do anexo XI

vitaminas e sais 
minerais

as unidades 
indicadas no 
ponto 1 da parte 
A do anexo XI

Or. en

Adlib Express Watermark



AM\762309PT.doc 83/86 PE418.220v01-00

Tradução externa

PT

Justificação

O sal (cloreto de sódio) não é a única fonte de sódio na dieta. Há muitos outros sais de sódio 
além de cloreto de sódio (por exemplo: glutamato monossódico, carbonato de sódio, ...). A 
menção "sódio do sal" apenas abrangeria uma parte mínima do teor real e não 
proporcionaria uma informação correcta.

Alteração 746
Renate Sommer
Anexo XIII – parte C – título e quadro – coluna 1

Texto da Comissão Alteração

Ordem de apresentação do valor energético 
e do teor de nutrientes constantes de uma 
declaração nutricional

Ordem de apresentação do valor energético 
e do teor de nutrientes constantes de uma 
declaração nutricional facultativamente 
alargada

A ordem de apresentação da informação 
sobre a energia e os nutrientes, conforme o 
caso, será a seguinte:

A ordem de apresentação da informação 
sobre a energia e os nutrientes, conforme o 
caso, será a seguinte:

energia energia

Proteínas
matérias gordas matérias gordas

das quais das quais

- ácidos gordos saturados - ácidos gordos saturados
- ácidos gordos trans - ácidos gordos trans
- ácidos gordos monoinsaturados - ácidos gordos monoinsaturados
- ácidos gordos polinsaturados - ácidos gordos polinsaturados

glícidos glícidos
dos quais dos quais

- açúcares - açúcares
- polióis - polióis
- amido - amido
fibras alimentares fibras alimentares

proteínas
sal sal

vitaminas e sais minerais vitaminas e sais minerais

Or. de
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Justificação

As proteínas são um nutriente essencial, pelo que devem figurar em primeiro lugar na lista; 
ver Anexo I, alínea b) do ponto 1.

Alteração 747
John Bowis

Proposta de regulamento
Anexo XIII-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

ANEXO XIII-A

Legibilidade

1. Definição da altura-x.

Or. en

Justificação

Este novo anexo é necessário para ajudar a definir o tipo de letra igual ou superior a 1,2 
milímetros.

Alteração 748
John Bowis

Proposta de regulamento
Anexo XIII-B (novo)

Alteração

ANEXO XIII-B
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Legibilidade
Devem ser considerados os seguintes critérios na concepção dos rótulos. Se um ou mais dos 
critérios não puderem ser cumpridos, deverá ponderar-se a utilização de um tamanho de 
caracteres maior do que o indicado no n.º do artigo 14.º.
Critérios Recomendado Medida A evitar

Contraste Texto preto sobre 
fundo branco ou 
bom contraste de 
tom.

coeficiente de 
luminância de 
70%

Texto escuro
sobre fundo 
escuro 

Texto claro sobre 
fundo claro

Combinações 
verde/vermelho 
ou outras, o que 
dificulta a leitura 
a pessoas 
daltónicas.

Tipo e formato 
do texto

Fonte aberta como 
o Arial para as 
letras

Tipo negrito se a 
qualidade de 
impressão for 
mantida

Fontes 
adornadas

Sombreado

Itálicos

Layout Texto iniciado e 
alinhado à 
esquerda

Quebra 
automática de 
texto ("text 
wrapping")

Qualidade da 
impressão, 
dependendo do 
método

Para sistemas de 
impressão que 
possam dar 
origem a uma 
menor qualidade 
de impressão, 
pode ser 
necessário 
cuidado para 
produzir uma 
boa nitidez e 
resolução do 
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texto, bem como 
alinhamento e 
registo de cor.

Espaço branco 
em torno do texto 

Espaço adequado 
em torno da 
impressão

Pelo menos 80% 
do tamanho de 
letra

Superfícies Superfície de 
impressão com 
aspecto mate

Superfícies 
metálicas e 
brilhantes 

Superfícies 
rugosas

Or. en

Justificação

Este novo anexo acrescenta uma série de critérios de legibilidade que devem ser tomados em 
consideração na concepção dos rótulos.
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