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Amendment 144
Antonio De Blasio
Proposta de regulamento

Proposta de decisão

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. hu

Justificação

Egyetértve a jelentéstevő véleményével, hogy a bizottsági javaslat előterjesztésének időpontja 
nem megalapozott a széleskörű, minden tagállamra kiterjedő, a fogyasztók választási 
döntéseiről szóló adatok hiánya miatt, javaslom a tervezet felülvizsgálatra való visszaküldését 
a Bizottsághoz, valamint a 2008. auguisztusában elindított, a 7. kutatási keretprogramon 
keresztül támogatott, a valamennyi tagállamot magában foglaló, az élelmiszerek 
címkézésének a fogyasztók vásárlási döntéseire gyakorolt hatásáról szóló vizsgálat leendő 
eredményeinek figyelembevételét, azokra alapozva a javaslat átdolgozását.

Alteração 145
Dorette Corbey

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

(8-A) Dada a grande variedade de rótulos 
ecológicos que indicam que os produtos 
alimentares são, por exemplo, "bio" ou 
"eco" ou orgânicos, sem explicar as 
razões, a Comissão, depois de consultar as 
partes interessadas, deveria formular 
propostas sobre critérios de qualidade, 
com base nos quais estes rótulos deveriam 
ser redigidos, a fim de não induzir os 
consumidores em erro.

Or. en
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Alteração 146
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da proposta da Comissão Alteração

(10) A correlação entre alimentação e 
saúde e a escolha de uma alimentação 
adequada correspondente às necessidades 
individuais são temas de interesse para o 
público em geral. O Livro Branco da 
Comissão sobre uma estratégia para a 
Europa em matéria de problemas de saúde 
ligados à nutrição, ao excesso de peso e à 
obesidade refere que a rotulagem 
nutricional constitui um instrumento 
importante de informação dos 
consumidores sobre a composição dos 
alimentos, que os ajuda a fazer escolhas 
informadas. A estratégia comunitária em 
matéria de Política dos Consumidores para 
2007-2013 sublinha que esta possibilidade 
de fazer escolhas informadas é 
fundamental tanto para assegurar uma 
verdadeira concorrência como para garantir 
o bem-estar dos consumidores. O 
conhecimento dos princípios básicos da 
nutrição e uma informação adequada sobre 
as características nutritivas dos alimentos 
ajudariam significativamente os 
consumidores a fazer tais escolhas.

(10) A correlação entre alimentação e 
saúde e a escolha de uma alimentação 
adequada correspondente às necessidades 
individuais são temas de interesse para o 
público em geral. O Livro Branco da 
Comissão sobre uma estratégia para a 
Europa em matéria de problemas de saúde 
ligados à nutrição, ao excesso de peso e à 
obesidade refere que a rotulagem 
nutricional constitui um instrumento 
importante de informação dos 
consumidores sobre a composição dos 
alimentos, que os ajuda a fazer escolhas 
informadas. As campanhas de educação e 
informação são um instrumento 
importante para melhorar a compreensão 
da informação sobre os alimentos por 
parte dos consumidores. A estratégia 
comunitária em matéria de Política dos 
Consumidores para 2007-2013 sublinha 
que esta possibilidade de fazer escolhas 
informadas é fundamental tanto para 
assegurar uma verdadeira concorrência 
como para garantir o bem-estar dos 
consumidores. O conhecimento dos 
princípios básicos da nutrição e uma 
informação adequada sobre as 
características nutritivas dos alimentos 
ajudariam significativamente os 
consumidores a fazer tais escolhas.

Or. en

Justificação

Melhorar o regime alimentar e os conhecimentos dos consumidores em matéria de nutrição 
são objectivos que não podem ser atingidos apenas através da rotulagem. Ainda hoje os 
consumidores não compreendem certa informação veiculada através da rotulagem e é 
fundamental que os Estados-Membros se empenhem mais em campanhas de informação 
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destinadas a esclarecer os consumidores.

Alteração 147
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) As regras comunitárias devem aplicar-
se unicamente às empresas, cuja natureza 
implica uma certa continuidade das 
actividades e um certo grau de 
organização. Operações como a 
manipulação, serviço e venda ocasionais 
de géneros alimentícios por pessoas 
singulares em eventos como vendas de 
caridade ou festas e reuniões da 
comunidade local, por exemplo, não são 
abrangidas pelo âmbito de aplicação do 
presente regulamento.

(15) As regras comunitárias devem aplicar-
se unicamente às empresas, cuja natureza 
implica uma certa continuidade das 
actividades e um certo grau de 
organização. Operações como a cessão, 
serviço e venda ocasionais de géneros 
alimentícios por pessoas singulares a 
terceiros, por exemplo, durante vendas de 
caridade ou festas e reuniões da 
comunidade local, não são abrangidas pelo 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento. Os serviços de restauração 
colectiva assegurados pelas companhias 
de transporte só devem ser abrangidos 
pelo presente regulamento no caso de 
ligações entre dois pontos do território da 
Comunidade.

Or. de

Justificação

Não se trata aqui da manipulação de alimentos, mas sim da cessão a terceiros; a presente 
alteração visa evitar a duplicação. Para as ligações a partir de ou para países terceiros, as 
companhias de transporte podem não encontrar fornecedores que satisfaçam as obrigações 
de informação. Submeter os transportadores ao Regulamento para essas ligações pode 
originar uma desvantagem em termos de competitividade para os transportadores da UE, 
pois só eles teriam de observar o Regulamento. 
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Alteração 148
Jules Maaten

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da proposta da Comissão Alteração

(15) As regras comunitárias devem 
aplicar-se unicamente às empresas, cuja 
natureza implica uma certa continuidade 
das actividades e um certo grau de 
organização. Operações como a 
manipulação, serviço e venda ocasionais de 
géneros alimentícios por pessoas singulares 
em eventos como vendas de caridade ou 
festas e reuniões da comunidade local, por 
exemplo, não são abrangidas pelo âmbito 
de aplicação do presente regulamento.

(15) As regras comunitárias devem 
aplicar-se unicamente às empresas, cuja 
natureza implica uma certa continuidade 
das actividades e um certo grau de 
organização. Operações como a 
manipulação, serviço e venda ocasionais de 
géneros alimentícios por pessoas singulares 
em eventos como vendas de caridade ou 
festas e reuniões da comunidade local, por 
exemplo, não são abrangidas pelo âmbito 
de aplicação do presente regulamento. Os 
serviços de restauração oferecidos pelas 
empresas de transporte não ficam sujeitos 
ao cumprimento do presente regulamento 
no caso de ligações a partir de um país 
situado fora do território comunitário.

Or. en

Justificação

É possível que uma empresa que oferece um serviço de restauração não consiga encontrar 
fornecedores que respeitem as exigências de informação sobre os géneros alimentícios 
quando opera fora do território da União Europeia.

Alteração 149
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) As regras comunitárias devem 
aplicar-se unicamente às empresas, cuja 
natureza implica uma certa continuidade 
das actividades e um certo grau de 
organização. Operações como a 
manipulação, serviço e venda ocasionais de 

(15) As regras comunitárias devem 
aplicar-se unicamente às empresas, cuja 
natureza implica uma certa continuidade 
das actividades e um certo grau de 
organização. Operações como a 
manipulação, serviço e venda ocasionais de 
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géneros alimentícios por pessoas singulares 
em eventos como vendas de caridade ou 
festas e reuniões da comunidade local, por 
exemplo, não são abrangidas pelo âmbito 
de aplicação do presente regulamento.

géneros alimentícios por pessoas singulares 
em eventos como vendas de caridade, 
realizados por voluntários em prol de 
associações, congregações ou escolas (ou 
organizações equiparáveis), bem como
festas e reuniões da comunidade local, por 
exemplo, não são abrangidas pelo âmbito 
de aplicação do presente regulamento.

Or. sv

Justificação

O objectivo da legislação é ajudar os consumidores, na medida do possível, a obter 
informações nutricionais. Impor estas exigências a actividades essencialmente temporárias é 
insensato. As actividades voluntárias, ocasionais ou altruístas de modo algum podem 
satisfazer os rigorosos requisitos que lhes são impostos neste regulamento. Como o 
consumidor não está numa posição de dependência relativamente ao produtor/vendedor, não 
se justifica que estas actividades sejam abrangidas por estes requisitos.

Alteração 150
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) A legislação em matéria de 
informação sobre os géneros alimentícios 
deve ser suficientemente flexível para 
poder adaptar-se às novas exigências dos 
consumidores neste domínio e deve
garantir um equilíbrio entre a protecção do 
mercado interno e as diferenças de 
percepção por parte dos consumidores dos 
vários Estados-Membros.

(16) A legislação em matéria de 
informação sobre os géneros alimentícios 
deve garantir um equilíbrio entre a 
protecção do mercado interno e as 
diferenças de percepção por parte dos 
consumidores dos vários 
Estados-Membros.

Or. fr

Justificação

Qualquer integração de novas exigências que podem vir a ocorrer devem ser objecto de uma 
revisão legislativa que a Comissão julgará oportuno apresentar.
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Alteração 151
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da proposta da Comissão Alteração

(19) No entanto, só devem ser 
estabelecidas novas exigências respeitantes 
a informações obrigatórias sobre os 
géneros alimentícios se estas forem 
necessárias, em conformidade com os 
princípios de subsidiariedade, 
proporcionalidade e sustentabilidade.

(19) No entanto, só devem ser 
estabelecidas novas exigências respeitantes 
a informações obrigatórias sobre os 
géneros alimentícios se estas forem 
necessárias, em conformidade com os 
princípios de subsidiariedade, 
proporcionalidade, transparência e 
sustentabilidade.

Or. en

Justificação

Para manter a coerência com os actuais objectivos da União Europeia para um mercado 
interno em perfeito funcionamento é crucial que todas as partes interessadas sejam 
notificadas de qualquer nova exigência, que seguidamente deverá ser por elas 
cuidadosamente examinada para verificar se se justifica e se não vai impedir a livre 
circulação de mercadorias. 

Alteração 152
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da proposta da Comissão Alteração

(23) Para que seja possível ter em conta 
as modificações e evoluções no domínio 
da informação sobre os géneros 
alimentícios, importa conferir 
competências à Comissão para alterar a 
lista de informações obrigatórias 
mediante o aditamento ou a supressão de 
determinadas menções e para permitir 
que certas menções sejam fornecidas 
através de meios alternativos. A consulta 
das partes interessadas deverá facilitar a 

Suprimido
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introdução atempada de alterações 
específicas das exigências aplicáveis em 
matéria de informação sobre os géneros 
alimentícios.

Or. en

Justificação

A adopção de disposições para alterar a lista de informações obrigatórias e permitir que 
certas menções sejam fornecidas através de meios alternativos implicaria uma profunda 
modificação do regulamento, pelo que não deve ser sujeita ao procedimento de comitologia, 
mas ao procedimento de co-decisão.

Alteração 153
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da proposta da Comissão Alteração

(23) Para que seja possível ter em conta 
as modificações e evoluções no domínio 
da informação sobre os géneros 
alimentícios, importa conferir 
competências à Comissão para alterar a 
lista de informações obrigatórias 
mediante o aditamento ou a supressão de 
determinadas menções e para permitir 
que certas menções sejam fornecidas 
através de meios alternativos. A consulta 
das partes interessadas deverá facilitar a 
introdução atempada de alterações 
específicas das exigências aplicáveis em 
matéria de informação sobre os géneros 
alimentícios.

Suprimido

Or. en

Justificação

A adopção de disposições para alterar a lista de informações obrigatórias e permitir que 
certas menções sejam fornecidas através de meios alternativos implicaria uma profunda 
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modificação do regulamento, pelo que não deve ser sujeita ao procedimento de comitologia, 
mas ao procedimento de co-decisão.

Alteração 154
Jill Evans

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da proposta da Comissão Alteração

(23) Para que seja possível ter em conta 
as modificações e evoluções no domínio 
da informação sobre os géneros 
alimentícios, importa conferir 
competências à Comissão para alterar a 
lista de informações obrigatórias 
mediante o aditamento ou a supressão de 
determinadas menções e para permitir 
que certas menções sejam fornecidas 
através de meios alternativos. A consulta 
das partes interessadas deverá facilitar a 
introdução atempada de alterações 
específicas das exigências aplicáveis em 
matéria de informação sobre os géneros 
alimentícios.

Suprimido

Or. en

Justificação

A adopção de disposições para alterar a lista de informações obrigatórias e permitir que 
certas menções sejam fornecidas através de meios alternativos implicaria uma profunda 
modificação do regulamento, pelo que não deve ser sujeita ao procedimento de comitologia, 
mas ao procedimento de co-decisão.
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Alteração 155
Kathy Sinnott

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da proposta da Comissão Alteração

(23) Para que seja possível ter em conta 
as modificações e evoluções no domínio 
da informação sobre os géneros 
alimentícios, importa conferir 
competências à Comissão para alterar a 
lista de informações obrigatórias 
mediante o aditamento ou a supressão de 
determinadas menções e para permitir 
que certas menções sejam fornecidas 
através de meios alternativos. A consulta 
das partes interessadas deverá facilitar a 
introdução atempada de alterações 
específicas das exigências aplicáveis em 
matéria de informação sobre os géneros 
alimentícios.

Suprimido

Or. en

Justificação

A adopção de disposições para alterar a lista de informações obrigatórias e permitir que 
certas menções sejam fornecidas através de meios alternativos implicaria uma profunda 
modificação do regulamento, pelo que não deve ser sujeita ao procedimento de comitologia, 
mas ao procedimento de co-decisão.

Alteração 156
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Para que seja possível ter em conta 
as modificações e evoluções no domínio 
da informação sobre os géneros 
alimentícios, importa conferir 
competências à Comissão para alterar a 
lista de informações obrigatórias 

Suprimido
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mediante a adição ou supressão de 
determinadas menções e para permitir 
que certas menções sejam fornecidas 
através de meios alternativos. A consulta 
das partes interessadas deverá facilitar a 
introdução atempada de alterações 
específicas das exigências aplicáveis em 
matéria de informação sobre os géneros 
alimentícios.

Or. fr

Justificação

O processo de comitologia apenas pode ser aplicado a medidas secundárias; qualquer 
modificação de disposições obrigatórias deve depender do processo de co-decisão.

Alteração 157
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da proposta da Comissão Alteração

(25) Os rótulos dos alimentos devem ser 
claros e compreensíveis, para que os 
consumidores que assim o desejem possam 
fazer escolhas alimentares mais bem 
informadas. Os estudos mostram que a 
legibilidade é um factor importante no que 
respeita à influência potencial das 
informações do rótulo no público e que a 
impressão em caracteres pequenos é uma 
das principais causas de insatisfação dos 
consumidores no que respeita aos rótulos 
dos alimentos.

(25) Os rótulos dos alimentos devem ser 
claros e compreensíveis, para que os 
consumidores que assim o desejem possam 
fazer escolhas alimentares mais bem 
informadas. Os estudos mostram que a 
legibilidade é um factor importante no que 
respeita à influência potencial das 
informações do rótulo no público e, 
consequentemente, factores como o 
tamanho, o tipo de letra, a cor e o 
contraste devem ser tidos em conta 
conjuntamente para garantir a satisfação
dos consumidores no que respeita aos 
rótulos dos alimentos.

Or. en

Justificação

A legibilidade dos rótulos é fundamental para os consumidores e deve continuar a fazer parte 
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das exigências previstas no novo regulamento. No entanto, quando se avaliar a clareza do 
rótulo, há que ter em consideração vários factores e não apenas o tamanho da letra. 

Alteração 158
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Os rótulos dos alimentos devem ser 
claros e compreensíveis, para que os 
consumidores que assim o desejem possam 
fazer escolhas alimentares mais bem 
informadas. Os estudos mostram que a 
legibilidade é um factor importante no que 
respeita à influência potencial das 
informações do rótulo no público e que a 
impressão em caracteres pequenos é uma 
das principais causas de insatisfação dos 
consumidores no que respeita aos rótulos 
dos alimentos.

(25) Os rótulos dos alimentos devem ser 
precisas, claros, facilmente legíveis e 
compreensíveis, para que os consumidores 
possam fazer escolhas alimentares mais 
bem informadas. Os estudos mostram que a 
legibilidade é um factor importante no que 
respeita à influência potencial das 
informações do rótulo no público e que a 
impressão em caracteres pequenos é uma 
das principais causas de insatisfação dos 
consumidores no que respeita aos rótulos 
dos alimentos.

Or. fr

Justificação

Alteração que visa todos os consumidores e a coerência do conjunto do considerando, 
recordando os critérios mínimos a respeitar em matéria de rotulagem.

Alteração 159
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da proposta da Comissão Alteração

(27) Tendo em vista fornecer aos 
consumidores as informações necessárias 
para que possam escolher com 
conhecimento de causa, as bebidas mistas 
que contenham álcool devem também ser 
acompanhadas de informação sobre os 

Suprimido
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seus ingredientes. 

Or. en

Justificação

Com efeito, as bebidas mistas que contêm álcool (igualmente conhecidas como "alcopops") 
possuem determinadas características que fazem com que mereçam uma atenção especial na 
legislação relativa à informação dos consumidores; atraem os jovens e podem contribuir não 
só para o aumento do consumo, mas também para a redução da idade em que começam a 
consumir álcool. Contêm corantes e aromas artificiais como os rebuçados (para ocultar o 
sabor a álcool) e elevados teores de açúcar. Algumas destas bebidas contêm igualmente 
estimulantes, como cafeína, ginseng, taurina ou guaraná.

Alteração 160
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Tendo em vista fornecer aos 
consumidores as informações necessárias 
para que possam escolher com 
conhecimento de causa, as bebidas mistas 
que contenham álcool devem também ser 
acompanhadas de informação sobre os 
seus ingredientes.

(27) Tendo em vista fornecer aos 
consumidores as informações necessárias 
sobre as bebidas alcoólicas para que 
possam escolher com conhecimento de 
causa, a Comissão e os agentes implicados 
procedem a inquéritos a fim de 
determinar as informações mais úteis 
para os consumidores e a melhor forma 
de as comunicar.

Or. de

Justificação

Der Zweck der Bereitstellung von Verbraucherinformationen besteht darin, informiert eine 
Auswahl treffen zu können. Dies ist nicht möglich, wenn einige Getränke Informationen 
tragen, die andere nicht ausweisen. Der Erwägungsgrund 27 ist nicht vereinbar mit dem 
Reglungstext, der nur Bier, Wein und Spirituosen von den Regelungen ausnimmt, wohingegen 
andere alkoholische Getränke, und nicht nur alkoholische Mischgetränke, weiter unter die 
allgemeinen Bestimmungen fallen. Der Ausnahmezeitraum ist daher entscheidend, um die 
Bedürfnisse der Verbraucher besser zu verstehen und ein kohärentes Konzept zu 
gewährleisten.
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Alteração 161
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Tendo em vista fornecer aos 
consumidores as informações necessárias 
para que possam escolher com 
conhecimento de causa, as bebidas mistas 
que contenham álcool devem também ser 
acompanhadas de informação sobre os seus 
ingredientes. 

(27) Tendo em vista fornecer aos 
consumidores as informações necessárias 
para que possam escolher com 
conhecimento de causa, as bebidas mistas 
que contenham álcool devem ser rotuladas 
como tal, ser acompanhadas de informação 
sobre os seus ingredientes e indicar o teor 
de álcool.

Or. fr

Justificação

As bebidas mistas que contêm álcool devem ser rotuladas como tal, isto é, mencionando 
claramente que contêm álcool, especificando que tipo de álcool e qual o seu teor. Os 
consumidores devem ser informados sobre as características específicas deste tipo de bebidas 
mistas que contêm álcool, a fim de serem devidamente informados e no âmbito das políticas 
em matéria de luta contra o álcool e o consumo excessivo do mesmo.

Alteração 162
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da proposta da Comissão Alteração

(27) Tendo em vista fornecer aos 
consumidores as informações necessárias 
para que possam escolher com 
conhecimento de causa, as bebidas mistas
que contenham álcool devem também ser 
acompanhadas de informação sobre os seus 
ingredientes. 

(27) Tendo em vista fornecer aos 
consumidores as informações necessárias 
para que possam escolher com 
conhecimento de causa, todas as bebidas 
que contenham álcool, incluindo vinho, 
cerveja, bebidas espirituosas e bebidas 
mistas que contenham álcool devem ser 
acompanhadas de informação sobre os seus 
ingredientes. 
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Or. en

Alteração 163
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da proposta da Comissão Alteração

(27) Tendo em vista fornecer aos 
consumidores as informações necessárias 
para que possam escolher com 
conhecimento de causa, as bebidas mistas
que contenham álcool devem também ser 
acompanhadas de informação sobre os seus 
ingredientes. 

(27) Tendo em vista fornecer aos 
consumidores as informações necessárias 
para que possam escolher com 
conhecimento de causa, as bebidas que 
contenham álcool devem também ser 
acompanhadas de informação sobre os seus 
ingredientes.

Or. en

Justificação

Dado que o presente regulamento tem por objectivo garantir a máxima protecção da saúde 
dos consumidores, é necessário aplicar esta disposição a todas as bebidas alcoólicas.

Alteração 164
Riitta Myller

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Tendo em vista fornecer aos 
consumidores as informações necessárias 
para que possam escolher com 
conhecimento de causa, as bebidas mistas 
que contenham álcool devem também ser 
acompanhadas de informação sobre os seus 
ingredientes.

(27) Tendo em vista fornecer aos 
consumidores as informações necessárias 
para que possam escolher com 
conhecimento de causa, as bebidas 
alcoólicas devem também ser 
acompanhadas de informação sobre os seus 
ingredientes.

Or. fi
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Justificação

É importante que os consumidores também obtenham informações sobre as substâncias 
contidas nas bebidas alcoólicas, especialmente os consumidores que sofrem, por exemplo, de 
diabetes.

Alteração 165
Riitta Myller

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) É igualmente importante prestar 
informação aos consumidores sobre as 
outras bebidas alcoólicas. Existem já 
disposições comunitárias específicas sobre 
a rotulagem do vinho. O Regulamento 
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho, de 17 de 
Maio de 1999, que estabelece a 
organização comum do mercado 
vitivinícola, prevê um conjunto exaustivo 
de normas técnicas que englobam todas 
as práticas enológicas, métodos de 
preparação e modos de apresentação e 
rotulagem dos vinhos, garantindo assim a 
cobertura de todas as etapas da cadeia, 
bem como a protecção e informação 
adequada dos consumidores. Em 
particular, este regulamento descreve com 
precisão e de forma exaustiva, numa lista 
positiva de práticas e tratamentos 
enológicos, as substâncias que podem ser 
utilizadas no processo de produção e as 
respectivas condições de utilização; 
qualquer prática não incluída nesta lista é 
proibida. Por conseguinte, afigura se 
adequado, nesta fase, isentar o vinho da 
obrigação de enumerar os ingredientes e 
de fornecer uma declaração nutricional. 
Tendo em vista assegurar uma abordagem 
coerente em relação às condições 
estabelecidas para o vinho, serão 
aplicáveis as mesmas isenções no que 
respeita à cerveja e às bebidas 
espirituosas, tal como definidas no n.º 1 

Suprimido
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do artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 
[…] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. No entanto, a Comissão 
elaborará um relatório cinco anos após a 
entrada em vigor do presente regulamento 
e, se necessário, poderá propor exigências 
específicas no contexto do mesmo.

Or. fi

Justificação

É importante que os consumidores também obtenham informações sobre as substâncias 
contidas nas bebidas alcoólicas, especialmente os consumidores que sofrem, por exemplo, de 
diabetes.

Alteração 166
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da proposta da Comissão Alteração

(28) É igualmente importante prestar 
informação aos consumidores sobre as 
outras bebidas alcoólicas. Existem já 
disposições comunitárias específicas sobre 
a rotulagem do vinho. O Regulamento 
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho, de 17 de 
Maio de 1999, que estabelece a 
organização comum do mercado 
vitivinícola, prevê um conjunto exaustivo 
de normas técnicas que englobam todas 
as práticas enológicas, métodos de 
preparação e modos de apresentação e 
rotulagem dos vinhos, garantindo assim a 
cobertura de todas as etapas da cadeia, 
bem como a protecção e informação
adequada dos consumidores. Em 
particular, este regulamento descreve com 

Suprimido
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precisão e de forma exaustiva, numa lista 
positiva de práticas e tratamentos 
enológicos, as substâncias que podem ser 
utilizadas no processo de produção e as 
respectivas condições de utilização; 
qualquer prática não incluída nesta lista é 
proibida. Por conseguinte, afigura-se 
adequado, nesta fase, isentar o vinho da 
obrigação de enumerar os ingredientes e 
de fornecer uma declaração nutricional. 
Tendo em vista assegurar uma abordagem 
coerente em relação às condições 
estabelecidas para o vinho, serão 
aplicáveis as mesmas isenções no que 
respeita à cerveja e às bebidas 
espirituosas, tal como definidas no n.º 1 
do artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. No entanto, a Comissão 
elaborará um relatório cinco anos após a 
entrada em vigor do presente regulamento 
e, se necessário, poderá propor exigências 
específicas no contexto do mesmo.

Or. en

Justificação

Dado que o presente regulamento tem por objectivo garantir a máxima protecção da saúde 
dos consumidores, não se percebe por que razão as bebidas alcoólicas deveriam ser 
favorecidas e ficar isentas das exigências em matéria de rotulagem. 
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Alteração 167
Thomas Ulmer

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da proposta da Comissão Alteração

(28) É igualmente importante prestar 
informação aos consumidores sobre as 
outras bebidas alcoólicas. Existem já 
disposições comunitárias específicas sobre 
a rotulagem do vinho. O Regulamento 
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho, de 17 de 
Maio de 1999, que estabelece a 
organização comum do mercado 
vitivinícola, prevê um conjunto exaustivo 
de normas técnicas que englobam todas 
as práticas enológicas, métodos de 
preparação e modos de apresentação e 
rotulagem dos vinhos, garantindo assim a 
cobertura de todas as etapas da cadeia, 
bem como a protecção e informação 
adequada dos consumidores. Em 
particular, este regulamento descreve com 
precisão e de forma exaustiva, numa lista 
positiva de práticas e tratamentos 
enológicos, as substâncias que podem ser 
utilizadas no processo de produção e as 
respectivas condições de utilização; 
qualquer prática não incluída nesta lista é 
proibida. Por conseguinte, afigura-se 
adequado, nesta fase, isentar o vinho da 
obrigação de enumerar os ingredientes e 
de fornecer uma declaração nutricional. 
Tendo em vista assegurar uma abordagem 
coerente em relação às condições 
estabelecidas para o vinho, serão 
aplicáveis as mesmas isenções no que 
respeita à cerveja e às bebidas 
espirituosas, tal como definidas no n.º 1 
do artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 

(28) É importante prestar informação aos 
consumidores sobre as bebidas alcoólicas.
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Conselho. No entanto, a Comissão 
elaborará um relatório cinco anos após a 
entrada em vigor do presente regulamento 
e, se necessário, poderá propor exigências 
específicas no contexto do mesmo.

Or. en

Alteração 168
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) É igualmente importante prestar 
informação aos consumidores sobre as 
outras bebidas alcoólicas. Existem já 
disposições comunitárias específicas sobre 
a rotulagem do vinho. O Regulamento 
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho, de 17 de 
Maio de 1999, que estabelece a 
organização comum do mercado 
vitivinícola, prevê um conjunto exaustivo 
de normas técnicas que englobam todas 
as práticas enológicas, métodos de 
preparação e modos de apresentação e 
rotulagem dos vinhos, garantindo assim a 
cobertura de todas as etapas da cadeia, 
bem como a protecção e informação 
adequada dos consumidores. Em 
particular, este regulamento descreve com 
precisão e de forma exaustiva, numa lista 
positiva de práticas e tratamentos 
enológicos, as substâncias que podem ser 
utilizadas no processo de produção e as 
respectivas condições de utilização; 
qualquer prática não incluída nesta lista é 
proibida. Por conseguinte, afigura-se 
adequado, nesta fase, isentar o vinho da 
obrigação de enumerar os ingredientes e 
de fornecer uma declaração nutricional. 
Tendo em vista assegurar uma abordagem 
coerente em relação às condições 
estabelecidas para o vinho, serão 
aplicáveis as mesmas isenções no que 

(28) As necessidades de informação dos 
consumidores sobre as bebidas alcoólicas 
devem ser claramente determinadas. Por 
isso não seria adequado aplicar 
determinadas disposições do presente 
regulamento às bebidas alcoólicas.
Existem já disposições comunitárias 
específicas sobre a rotulagem do vinho. O 
Regulamento (CE) n.° 1493/1999 do 
Conselho, de 17 de Maio de 1999, e o 
Regulamento (CE) n.° 1601/1991 do 
Conselho. O mesmo se aplica à rotulagem 
de bebidas espirituosas 
(Regulamento (CE) n.º 110/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho).
Tendo em vista assegurar uma abordagem 
coerente em relação à informação sobre as 
bebidas alcoólicas e a coerência com 
outras disposições comunitárias, as 
bebidas alcoólicas devem ser isentas da 
obrigação de enumerar os ingredientes e 
de fornecer uma declaração nutricional.
No entanto, a Comissão elaborará um 
relatório cinco anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento e, se 
necessário, poderá propor exigências 
específicas no contexto do mesmo.
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respeita à cerveja e às bebidas 
espirituosas, tal como definidas no n.º 1 
do artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. No entanto, a Comissão 
elaborará um relatório cinco anos após a 
entrada em vigor do presente regulamento 
e, se necessário, poderá propor exigências 
específicas no contexto do mesmo.

Or. de

Justificação

Se forem excluídos o vinho, a cerveja e as bebidas espirituosas, mas não as outras bebidas 
alcoólicas, então a harmonização do sector é impossível. Certos produtos seriam favorecidos 
e outros discriminados. Os consumidores seriam enganados sobre a composição relativa dos 
diversos produtos. É necessário por conseguinte introduzir um período de derrogação a fim 
de melhor ter em conta as necessidades dos consumidores e garantir a coerência dos 
conceitos. 

Alteração 169
Anne Laperrouze

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da proposta da Comissão Alteração

(28) É igualmente importante prestar 
informação aos consumidores sobre as 
outras bebidas alcoólicas. Existem já 
disposições comunitárias específicas sobre 
a rotulagem do vinho. O Regulamento 
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho, de 17 de 
Maio de 1999, que estabelece a 
organização comum do mercado 
vitivinícola, prevê um conjunto exaustivo 
de normas técnicas que englobam todas as 
práticas enológicas, métodos de preparação 

(28) É igualmente importante prestar 
informação aos consumidores sobre as 
outras bebidas alcoólicas. Existem já 
disposições comunitárias específicas sobre 
a rotulagem do vinho. O Regulamento 
(CE) n.º 479/2008 do Conselho, de 29 de 
Abril de 2008, que estabelece a 
organização comum do mercado 
vitivinícola, e o Regulamento (CE) n.º 
1601/1991 do Conselho, de 10 de Junho 
de 1991, prevêem um conjunto exaustivo 
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e modos de apresentação e rotulagem dos 
vinhos, garantindo assim a cobertura de 
todas as etapas da cadeia, bem como a 
protecção e informação adequada dos 
consumidores. Em particular, este 
regulamento descreve com precisão e de 
forma exaustiva, numa lista positiva de 
práticas e tratamentos enológicos, as 
substâncias que podem ser utilizadas no 
processo de produção e as respectivas 
condições de utilização; qualquer prática 
não incluída nesta lista é proibida. Por 
conseguinte, afigura-se adequado, nesta 
fase, isentar o vinho da obrigação de 
enumerar os ingredientes e de fornecer 
uma declaração nutricional. Tendo em 
vista assegurar uma abordagem coerente 
em relação às condições estabelecidas para 
o vinho, serão aplicáveis as mesmas 
isenções no que respeita à cerveja e às 
bebidas espirituosas, tal como definidas no 
n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. No entanto, a Comissão 
elaborará um relatório cinco anos após a 
entrada em vigor do presente regulamento 
e, se necessário, poderá propor exigências 
específicas no contexto do mesmo.

de normas técnicas que englobam todas as 
práticas enológicas, métodos de preparação 
e modos de apresentação e rotulagem dos 
vinhos e dos produtos vitivinícolas, 
garantindo assim a cobertura de todas as 
etapas da cadeia, bem como a protecção e 
informação adequada dos consumidores. 
Em particular, este regulamento descreve 
com precisão e de forma exaustiva, numa 
lista positiva de práticas e tratamentos 
enológicos, as substâncias que podem ser 
utilizadas no processo de produção e as 
respectivas condições de utilização; 
qualquer prática não incluída nesta lista é 
proibida. Por conseguinte, afigura-se 
adequado, nesta fase, isentar o vinho da 
obrigação de enumerar os ingredientes e de 
fornecer uma declaração nutricional. Tendo 
em vista assegurar uma abordagem 
coerente em relação às condições 
estabelecidas para o vinho, serão aplicáveis 
as mesmas isenções no que respeita à 
cerveja e às bebidas espirituosas, tal como 
definidas no n.º 1 do artigo 2.º do 
Regulamento (CE) n.º […] do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de […], relativo à 
definição, designação, apresentação, 
rotulagem e protecção das indicações 
geográficas das bebidas espirituosas e que 
revoga o Regulamento (CEE) n.º 1576/89 
do Conselho. No entanto, a Comissão 
elaborará um relatório cinco anos após a 
entrada em vigor do presente regulamento 
e, se necessário, poderá propor exigências 
específicas no contexto do mesmo.

Or. en
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Alteração 170
Dorette Corbey

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da proposta da Comissão Alteração

(28) É igualmente importante prestar 
informação aos consumidores sobre as 
outras bebidas alcoólicas. Existem já 
disposições comunitárias específicas sobre 
a rotulagem do vinho. O Regulamento 
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho, de 17 de 
Maio de 1999, que estabelece a 
organização comum do mercado 
vitivinícola, prevê um conjunto exaustivo 
de normas técnicas que englobam todas as 
práticas enológicas, métodos de preparação 
e modos de apresentação e rotulagem dos 
vinhos, garantindo assim a cobertura de 
todas as etapas da cadeia, bem como a 
protecção e informação adequada dos 
consumidores. Em particular, este 
regulamento descreve com precisão e de 
forma exaustiva, numa lista positiva de 
práticas e tratamentos enológicos, as 
substâncias que podem ser utilizadas no 
processo de produção e as respectivas 
condições de utilização; qualquer prática 
não incluída nesta lista é proibida. Por 
conseguinte, afigura-se adequado, nesta 
fase, isentar o vinho da obrigação de 
enumerar os ingredientes e de fornecer 
uma declaração nutricional. Tendo em 
vista assegurar uma abordagem coerente 
em relação às condições estabelecidas 
para o vinho, serão aplicáveis as mesmas 
isenções no que respeita à cerveja e às 
bebidas espirituosas, tal como definidas 
no n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento 
(CE) n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. No entanto, a Comissão 

(28) É igualmente importante prestar
informação aos consumidores sobre as 
outras bebidas alcoólicas. Existem já 
disposições comunitárias específicas sobre 
a rotulagem do vinho. O Regulamento 
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho, de 17 de 
Maio de 1999, que estabelece a 
organização comum do mercado 
vitivinícola, prevê um conjunto exaustivo 
de normas técnicas que englobam todas as 
práticas enológicas, métodos de preparação 
e modos de apresentação e rotulagem dos 
vinhos, garantindo assim a cobertura de 
todas as etapas da cadeia, bem como a 
protecção e informação adequada dos 
consumidores. Em particular, este 
regulamento descreve com precisão e de 
forma exaustiva, numa lista positiva de 
práticas e tratamentos enológicos, as 
substâncias que podem ser utilizadas no 
processo de produção e as respectivas 
condições de utilização; qualquer prática 
não incluída nesta lista é proibida. 
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elaborará um relatório cinco anos após a 
entrada em vigor do presente regulamento 
e, se necessário, poderá propor exigências 
específicas no contexto do mesmo.

Or. en

Justificação

Este regulamento deve ser igualmente aplicado às bebidas alcoólicas.

Alteração 171
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da proposta da Comissão Alteração

(28) É igualmente importante prestar 
informação aos consumidores sobre as 
outras bebidas alcoólicas. Existem já 
disposições comunitárias específicas sobre 
a rotulagem do vinho. O Regulamento 
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho, de 17 de 
Maio de 1999, que estabelece a 
organização comum do mercado 
vitivinícola, prevê um conjunto exaustivo 
de normas técnicas que englobam todas as 
práticas enológicas, métodos de preparação 
e modos de apresentação e rotulagem dos 
vinhos, garantindo assim a cobertura de 
todas as etapas da cadeia, bem como a 
protecção e informação adequada dos 
consumidores. Em particular, este 
regulamento descreve com precisão e de 
forma exaustiva, numa lista positiva de 
práticas e tratamentos enológicos, as 
substâncias que podem ser utilizadas no 
processo de produção e as respectivas 
condições de utilização; qualquer prática 
não incluída nesta lista é proibida. Por 
conseguinte, afigura-se adequado, nesta 
fase, isentar o vinho da obrigação de 
enumerar os ingredientes e de fornecer 

(28) É igualmente importante prestar 
informação aos consumidores sobre as 
outras bebidas alcoólicas. Existem já 
disposições comunitárias específicas sobre 
a rotulagem do vinho. O Regulamento 
(CE) n.º 479/2008 do Conselho, de 29 de 
Abril de 2008, que estabelece a 
organização comum do mercado 
vitivinícola, e o Regulamento (CE) n.º 
1601/1991 do Conselho, de 10 de Junho 
de 1991, prevêem um conjunto exaustivo 
de normas técnicas que englobam todas as 
práticas enológicas, métodos de preparação 
e modos de apresentação e rotulagem dos 
vinhos e dos produtos vitivinícolas,
garantindo assim a cobertura de todas as 
etapas da cadeia, bem como a protecção e 
informação adequada dos consumidores. 
Em particular, este regulamento descreve 
com precisão e de forma exaustiva, numa 
lista positiva de práticas e tratamentos 
enológicos, as substâncias que podem ser 
utilizadas no processo de produção e as 
respectivas condições de utilização; 
qualquer prática não incluída nesta lista é 
proibida. Por conseguinte, afigura-se 
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uma declaração nutricional. Tendo em 
vista assegurar uma abordagem coerente 
em relação às condições estabelecidas para 
o vinho, serão aplicáveis as mesmas 
isenções no que respeita à cerveja e às 
bebidas espirituosas, tal como definidas no 
n.º 1 do artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º […] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […], relativo à definição, 
designação, apresentação, rotulagem e 
protecção das indicações geográficas das 
bebidas espirituosas e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.º 1576/89 do 
Conselho. No entanto, a Comissão 
elaborará um relatório cinco anos após a 
entrada em vigor do presente regulamento 
e, se necessário, poderá propor exigências 
específicas no contexto do mesmo. 

adequado, nesta fase, isentar o vinho da 
obrigação de enumerar os ingredientes e de 
fornecer uma declaração nutricional. Tendo 
em vista assegurar uma abordagem 
coerente em relação às condições 
estabelecidas para o vinho, serão aplicáveis 
as mesmas isenções no que respeita à 
cerveja e às bebidas espirituosas, tal como 
definidas no n.º 1 do artigo 2.º do 
Regulamento (CE) n.º […] do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de […], relativo à 
definição, designação, apresentação, 
rotulagem e protecção das indicações 
geográficas das bebidas espirituosas e que 
revoga o Regulamento (CEE) n.º 1576/89 
do Conselho. No entanto, a Comissão 
elaborará um relatório cinco anos após a 
entrada em vigor do presente regulamento 
e, se necessário, poderá propor exigências 
específicas no contexto do mesmo.

Or. en

Justificação

É conveniente alterar a definição do âmbito das isenções previstas para os vinhos, de forma a 
garantir que todos os produtos vitivinícolas definidos e regulamentados no Regulamento 
(CE) n.º 1601/1991 do Conselho sejam isentos da obrigação de enumerar os ingredientes e 
de fornecer uma declaração nutricional. Os produtos vitivinícolas são definidos e regidos 
pelo Regulamento (CE) n.º 479/2008, de 29 de Abril de 2008, que estabelece a organização 
comum do mercado vitivinícola e pelo Regulamento (CE) n.º 1601/1991 do Conselho, de 10 
de Junho de 1991, relativo aos vinhos aromatizados e a outros produtos à base de vinho.

Alteração 172
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da proposta da Comissão Alteração

(29) A indicação do país de origem ou do 
local de proveniência de um género 
alimentício deve ser fornecida sempre que 

(29) A indicação do país de origem da 
matéria-prima agrícola utilizada no 
produto deve ser fornecida da forma mais 
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a ausência dessa indicação for susceptível 
de induzir os consumidores em erro 
quanto ao país de origem ou local de 
proveniência reais desse produto. Nos 
outros casos, a indicação do país de 
origem ou do local de proveniência será 
deixada ao critério dos operadores das 
empresas do sector alimentar. Em 
qualquer dos casos, o país de origem ou o 
local de proveniência devem ser indicados 
de uma forma que não induza o 
consumidor em erro e com base em 
critérios claramente definidos que 
garantam condições equitativas para a 
indústria e permitam que o consumidor 
compreenda melhor as informações 
relacionadas com o país de origem ou o 
local de proveniência dos géneros 
alimentícios. Tais critérios não serão 
aplicáveis às indicações relativas ao nome 
ou endereço dos operadores das empresas 
do sector alimentar.

adequada, a fim de garantir total 
transparência e rastreabilidade. Em 
qualquer dos casos, o país de origem ou o 
local de proveniência devem ser indicados 
de uma forma que não induza o 
consumidor em erro e com base em 
critérios claramente definidos que 
garantam condições equitativas para a 
indústria e permitam que o consumidor 
compreenda melhor as informações 
relacionadas com o país de origem ou o 
local de proveniência dos géneros 
alimentícios. Tais critérios não serão 
aplicáveis às indicações relativas ao nome 
ou endereço dos operadores das empresas 
do sector alimentar.

Or. en

Justificação

Convém acrescentar a definição do "país de origem" para estabelecer uma distinção com o 
local de proveniência.

Alteração 173
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da proposta da Comissão Alteração

(29) A indicação do país de origem ou do 
local de proveniência de um género 
alimentício deve ser fornecida sempre que 
a ausência dessa indicação for susceptível 
de induzir os consumidores em erro quanto 
ao país de origem ou local de proveniência 
reais desse produto. Nos outros casos, a 

(29) A indicação do país de origem ou do 
local de proveniência de um género 
alimentício deve ser fornecida no caso dos 
alimentos constituídos por um único 
ingrediente e dos ingredientes 
significativos e característicos dos 
produtos alimentares que contêm vários 
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indicação do país de origem ou do local de 
proveniência será deixada ao critério dos 
operadores das empresas do sector 
alimentar. Em qualquer dos casos, o país 
de origem ou o local de proveniência 
devem ser indicados de uma forma que não 
induza o consumidor em erro e com base 
em critérios claramente definidos que 
garantam condições equitativas para a 
indústria e permitam que o consumidor 
compreenda melhor as informações 
relacionadas com o país de origem ou o 
local de proveniência dos géneros 
alimentícios. Tais critérios não serão 
aplicáveis às indicações relativas ao nome 
ou endereço dos operadores das empresas 
do sector alimentar.

ingredientes, bem como sempre que a 
ausência dessa indicação for susceptível de 
induzir os consumidores em erro quanto ao 
país de origem ou local de proveniência 
reais desse produto. Nos outros casos, a 
indicação do país de origem ou do local de 
proveniência será deixada ao critério dos 
operadores das empresas do sector 
alimentar. Em qualquer dos casos, o país 
de origem ou o local de proveniência 
devem ser indicados de uma forma que não 
induza o consumidor em erro e com base 
em critérios claramente definidos que 
garantam condições equitativas para a 
indústria e permitam que o consumidor 
compreenda melhor as informações 
relacionadas com o país de origem ou o 
local de proveniência dos géneros 
alimentícios. Tais critérios não serão 
aplicáveis às indicações relativas ao nome 
ou endereço dos operadores das empresas 
do sector alimentar.

Or. en

Justificação

A indicação do país de origem ou do local de proveniência é muito útil para a maioria dos 
consumidores. Por essa razão, deve ser obrigatória para os produtos constituídos por um 
único ingrediente, bem como para os ingredientes significativos e característicos dos 
produtos alimentares que contêm vários ingredientes.

Alteração 174
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da proposta da Comissão Alteração

(29) A indicação do país de origem ou do 
local de proveniência de um género 
alimentício deve ser fornecida sempre que 
a ausência dessa indicação for susceptível 
de induzir os consumidores em erro quanto 

(29) A indicação do país de origem ou do 
local de proveniência de um género 
alimentício deve ser obrigatória sempre 
que a ausência dessa indicação for 
susceptível de induzir os consumidores em 
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ao país de origem ou local de proveniência 
reais desse produto. Nos outros casos, a 
indicação do país de origem ou do local de 
proveniência será deixada ao critério dos 
operadores das empresas do sector 
alimentar. Em qualquer dos casos, o país 
de origem ou o local de proveniência 
devem ser indicados de uma forma que não 
induza o consumidor em erro e com base 
em critérios claramente definidos que 
garantam condições equitativas para a 
indústria e permitam que o consumidor 
compreenda melhor as informações 
relacionadas com o país de origem ou o 
local de proveniência dos géneros 
alimentícios. Tais critérios não serão 
aplicáveis às indicações relativas ao nome 
ou endereço dos operadores das empresas 
do sector alimentar.

erro quanto ao país de origem ou local de 
proveniência reais desse produto. Nos 
outros casos, a indicação do país de origem 
ou do local de proveniência será deixada ao 
critério dos operadores das empresas do 
sector alimentar. Em qualquer dos casos, o 
país de origem ou o local de proveniência 
devem ser indicados de uma forma que não 
induza o consumidor em erro e com base 
em critérios claramente definidos que 
garantam condições equitativas para a 
indústria e permitam que o consumidor 
compreenda melhor as informações 
relacionadas com o país de origem ou o 
local de proveniência dos géneros 
alimentícios. Tais critérios não serão 
aplicáveis às indicações relativas ao nome 
ou endereço dos operadores das empresas 
do sector alimentar.

Or. en

Alteração 175
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da proposta da Comissão Alteração

(31) As regras de origem não preferencial 
da Comunidade Europeia encontram-se 
estabelecidas no Regulamento (CEE) 
n.º 2913/92 do Conselho, de 12 de Outubro 
de 1992, que estabelece o Código 
Aduaneiro Comunitário, e as respectivas 
disposições de aplicação no Regulamento 
(CEE) n.º 2454/93 da Comissão, de 2 de 
Julho de 1993, que fixa determinadas 
disposições de aplicação do Regulamento 
(CEE) n.º 2913/92 do Conselho que 
estabelece o Código Aduaneiro 
Comunitário. O país de origem dos géneros 
alimentícios será determinado com base 
nestas regras que são bem conhecidas dos 
operadores comerciais e das 

(31) As regras de origem não preferencial 
da Comunidade Europeia encontram-se 
estabelecidas no Regulamento (CEE) 
n.º 2913/92 do Conselho, de 12 de Outubro 
de 1992, que estabelece o Código 
Aduaneiro Comunitário, e as respectivas 
disposições de aplicação no Regulamento 
(CEE) n.º 2454/93 da Comissão, de 2 de 
Julho de 1993, que fixa determinadas 
disposições de aplicação do Regulamento 
(CEE) n.º 2913/92 do Conselho que 
estabelece o Código Aduaneiro 
Comunitário. O país de origem dos géneros 
alimentícios será determinado com base 
nestas regras que são bem conhecidas dos 
operadores comerciais e das 
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administrações, o que facilitará a sua 
aplicação. 

administrações, o que facilitará a sua 
aplicação. Em relação à carne e aos 
géneros alimentícios que contenham 
carne, aplicar-se-ão regras distintas, em 
função dos locais de nascimento, criação 
e abate.

Or. en

Justificação

Em relação à carne, não basta indicar o local de origem, se este for diferente para o 
nascimento, a criação e o abate. Há estudos que demonstram que o local de nascimento, 
criação e abate dos animais é extremamente importante para os consumidores. 

Alteração 176
Dorette Corbey

Proposta de regulamento
Considerando 32-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

(32-A) É necessário apresentar uma 
chave de interpretação das informações 
nutricionais na parte da frente da 
embalagem.

Or. en

Alteração 177
Horst Schnellhardt

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) De um modo geral, os consumidores 
não estão conscientes do contributo 
potencial das bebidas alcoólicas para a sua 
alimentação. Por conseguinte, importa 
garantir que seja prestada informação 
sobre o teor em nutrientes, em especial 

(34) Os consumidores devem estar 
conscientes do contributo potencial das 
bebidas alcoólicas para a sua alimentação. 
Por conseguinte, durante o período de 
derrogação, a Comissão e os agentes 
interessados procedem a inquéritos para 
apurar quais as informações mais úteis 
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das bebidas mistas que contenham álcool. para os consumidores e qual a forma mais 
eficaz de as comunicar.

Or. de

Justificação

A menção dos ingredientes e do valor nutritivo nos rótulos das bebidas alcoólicas deve ser 
reconsiderada. A Comissão deveria apresentar propostas harmonizadas e aplicáveis a todas 
as bebidas alcoólicas. 

Alteração 178
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da proposta da Comissão Alteração

(34) De um modo geral, os consumidores 
não estão conscientes do contributo 
potencial das bebidas alcoólicas para a sua 
alimentação. Por conseguinte, importa 
garantir que seja prestada informação sobre 
o teor em nutrientes, em especial das
bebidas mistas que contenham álcool.

(34) De um modo geral, os consumidores 
não estão conscientes do contributo 
potencial das bebidas alcoólicas para a sua 
alimentação. Por conseguinte, importa 
garantir que seja prestada informação sobre 
o valor energético e o teor em glícidos de
todas as bebidas que contenham álcool.

Or. en

Alteração 179
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da proposta da Comissão Alteração

(34) De um modo geral, os consumidores 
não estão conscientes do contributo 
potencial das bebidas alcoólicas para a sua 
alimentação. Por conseguinte, importa 
garantir que seja prestada informação sobre 
o teor em nutrientes, em especial das 

(34) De um modo geral, os consumidores 
não estão conscientes do contributo 
potencial das bebidas alcoólicas para a sua 
alimentação. Por conseguinte, importa 
garantir que seja prestada informação sobre 
o teor em nutrientes das bebidas que 
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bebidas mistas que contenham álcool. contenham álcool.

Or. en

Justificação

Dado que o presente regulamento tem por objectivo garantir a máxima protecção da saúde 
dos consumidores, é necessário aplicar esta disposição a todas as bebidas alcoólicas. 

Alteração 180
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da proposta da Comissão Alteração

(37) Dado o nível actual dos 
conhecimentos no domínio da nutrição, a 
informação fornecida deve ser simples e de 
fácil compreensão, a fim de chamar a 
atenção do consumidor médio e atingir os 
fins informativos a que se destina. Os 
estudos realizados indicam que, ao 
tomarem decisões de compra, os 
consumidores consideram útil a 
informação apresentada no campo de visão 
principal, a «frente da embalagem». Por 
conseguinte, a fim de assegurar que os 
consumidores possam ver prontamente as 
informações nutricionais essenciais 
quando compram alimentos, estas 
informações devem constar do campo de 
visão principal do rótulo.

(37) Dado o nível actual dos 
conhecimentos no domínio da nutrição, a 
informação fornecida deve ser simples e de 
fácil compreensão, a fim de chamar a 
atenção do consumidor médio e atingir os 
fins informativos a que se destina. Os 
estudos realizados indicam que os 
consumidores querem a informação sobre 
quatro dos principais nutrientes 
apresentada no campo de visão principal, a 
«frente da embalagem», dado que 
consideram útil tal informação ao 
tomarem decisões de compra. Por 
conseguinte, esta quantidade limitada de 
informação nutricional deve figurar 
obrigatoriamente na parte da frente da 
embalagem e ser acompanhada de uma 
declaração nutricional obrigatória mais 
completa na parte de trás da embalagem. 
Além disso, na parte de trás da 
embalagem deve figurar uma declaração 
separada destinada aos consumidores, 
que indique claramente se o alimento 
contém organismos geneticamente 
modificados e/ou se foi produzido com a 
ajuda de nanotecnologias.

Or. en
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Justificação

Os estudos realizados indicam que os consumidores querem informações obrigatórias sobre 
um número limitado de nutrientes na parte da frente da embalagem para os ajudar a tomar 
uma decisão no momento da compra. A maioria dos consumidores gostaria que esta 
informação limitada fosse completada por uma declaração nutricional obrigatória mais 
detalhada na parte de trás da embalagem.

Alteração 181
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Dado o nível actual dos 
conhecimentos no domínio da nutrição, a 
informação fornecida deve ser simples e de 
fácil compreensão, a fim de chamar a 
atenção do consumidor médio e atingir os 
fins informativos a que se destina. Os
estudos realizados indicam que, ao 
tomarem decisões de compra, os 
consumidores consideram útil a 
informação apresentada no campo de visão 
principal, a «frente da embalagem». Por 
conseguinte, a fim de assegurar que os 
consumidores possam ver prontamente as 
informações nutricionais essenciais quando 
compram alimentos, estas informações 
devem constar do campo de visão principal 
do rótulo.

(37) Dado o nível actual dos 
conhecimentos no domínio da nutrição, a 
informação fornecida deve ser simples e de 
fácil compreensão, a fim de chamar a 
atenção do consumidor médio e atingir os 
fins informativos a que se destina. Estudos 
realizados em determinados 
Estados-Membros indicam que, ao 
tomarem decisões de compra, os 
consumidores consideram útil a 
informação sobre os principais 
nutrientes/ingredientes apresentada no 
campo de visão principal, a «frente da 
embalagem». Assim, os consumidores 
podem ver prontamente as informações 
nutricionais essenciais quando compram 
alimentos, devendo estas informações 
constar do campo de visão principal do 
rótulo. Mas para que os consumidores 
possam adquirir o referido género 
alimentício com base numa escolha 
suficientemente informada, uma menção 
facilmente visível, legível, clara e 
compreensível, situada sob estas 
informações essenciais na "frente da 
embalagem", deve obrigatoriamente 
remeter para a declaração nutricional 
situada na parte de trás ou lateral da 
embalagem.

Or. fr
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Justificação

A informação na "frente da embalagem" não é suficiente para contribuir para uma escolha 
suficientemente informada do consumidor. É necessário remeter para a declaração 
nutricional que fornece outras informações obrigatórias. Esta alteração retira uma certa 
ambiguidade à redacção inicial do considerando.

Alteração 182
Kathy Sinnott

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da proposta da Comissão Alteração

(37) Dado o nível actual dos 
conhecimentos no domínio da nutrição, a 
informação fornecida deve ser simples e de 
fácil compreensão, a fim de chamar a 
atenção do consumidor médio e atingir os 
fins informativos a que se destina. Os 
estudos realizados indicam que, ao 
tomarem decisões de compra, os 
consumidores consideram útil a
informação apresentada no campo de visão 
principal, a «frente da embalagem». Por 
conseguinte, a fim de assegurar que os 
consumidores possam ver prontamente as 
informações nutricionais essenciais 
quando compram alimentos, estas 
informações devem constar do campo de 
visão principal do rótulo.

(37) Dado o nível actual dos 
conhecimentos no domínio da nutrição, a 
informação fornecida deve ser simples e de 
fácil compreensão, a fim de chamar a 
atenção do consumidor médio e atingir os 
fins informativos a que se destina. Os 
estudos realizados demonstram que os 
consumidores querem a informação sobre 
quatro dos principais nutrientes 
apresentada no campo de visão principal, a 
«frente da embalagem», dado que 
consideram útil tal informação ao 
tomarem decisões de compra. Por 
conseguinte, esta quantidade limitada de 
informação nutricional deve figurar 
obrigatoriamente na parte da frente da 
embalagem e ser acompanhada de uma 
declaração nutricional obrigatória mais 
completa na parte de trás da embalagem.

Or. en

Justificação

Alteração apresentada por razões de clareza.
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Alteração 183
Hiltrud Breyer, Jill Evans

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da proposta da Comissão Alteração

(38) As evoluções recentes registadas em 
alguns Estados-Membros e certas 
organizações do sector alimentar no que 
respeita à expressão das declarações 
nutricionais (de forma diferente da 
indicação do valor por 100g/100ml/porção) 
mostram que os consumidores apreciam 
estes regimes, que podem ajudá-los a 
decidir rapidamente e com conhecimento 
de causa. Porém, não existem dados a 
nível comunitário sobre a forma como o 
consumidor médio compreende e utiliza 
os modos alternativos de expressão da 
informação. Convém, pois, autorizar o 
desenvolvimento de regimes diferentes e o 
prosseguimento dos estudos sobre a 
compreensão por parte dos consumidores 
nos vários Estados-Membros, por forma a 
que possam ser introduzidos regimes 
harmonizados, se for o caso.

(38) A evolução recente registada em 
alguns Estados-Membros e em certas 
organizações do sector alimentar no que 
respeita à expressão das declarações 
nutricionais (de forma diferente da 
indicação do valor por 100 g/100 
ml/porção) mostram que os consumidores 
apreciam regimes com um elemento 
interpretativo, que podem ajudá-los a 
decidir rapidamente e com conhecimento 
de causa. Os dados disponíveis provam 
que um sistema de rotulagem simplificado 
que inclua um código de cores para uma 
interpretação mais fácil e rápida da 
informação nutricional é a melhor opção 
e a preferida pelos consumidores. 

Or. en

Justificação

Os dados disponíveis provam que os consumidores preferem que a informação nutricional 
que figura na parte da frente da embalagem seja dada através de um elemento interpretativo, 
a saber, um código de cores, dado que este os ajuda a escolher mais rápida e facilmente os 
alimentos com conhecimento de causa.
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Alteração 184
Liam Aylward

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da proposta da Comissão Alteração

(38) As evoluções recentes registadas em 
alguns Estados-Membros e certas 
organizações do sector alimentar no que 
respeita à expressão das declarações 
nutricionais (de forma diferente da 
indicação do valor por 100g/100ml/porção) 
mostram que os consumidores apreciam 
estes regimes, que podem ajudá-los a 
decidir rapidamente e com conhecimento 
de causa. Porém, não existem dados a 
nível comunitário sobre a forma como o 
consumidor médio compreende e utiliza os 
modos alternativos de expressão da 
informação. Convém, pois, autorizar o 
desenvolvimento de regimes diferentes e o 
prosseguimento dos estudos sobre a 
compreensão por parte dos consumidores 
nos vários Estados-Membros, por forma a 
que possam ser introduzidos regimes 
harmonizados, se for o caso.

(38) As evoluções recentes registadas em 
alguns Estados-Membros e certas 
organizações do sector alimentar no que 
respeita à expressão das declarações 
nutricionais (de forma diferente da 
indicação do valor por 100g/100ml/porção) 
mostram que os consumidores apreciam 
estes regimes, que podem ajudá-los a 
decidir rapidamente e com conhecimento 
de causa. Ainda estão a ser recolhidos e 
analisados dados a nível comunitário sobre 
a forma como o consumidor médio 
compreende e utiliza os modos alternativos 
de expressão da informação. Contudo, 
existem cada vez mais dados que indicam 
que um sistema de rotulagem simplificado 
que inclua um código de cores para uma 
interpretação mais fácil e rápida da 
informação nutricional é a melhor opção 
e a preferida pelos consumidores. 

Or. en

Alteração 185
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da proposta da Comissão Alteração

(38) As evoluções recentes registadas em 
alguns Estados-Membros e certas 
organizações do sector alimentar no que 
respeita à expressão das declarações 
nutricionais (de forma diferente da 
indicação do valor por 100g/100ml/porção) 
mostram que os consumidores apreciam 

(38) A evolução recente registada em 
alguns Estados-Membros e em certas 
organizações do sector alimentar no que 
respeita à expressão das declarações 
nutricionais (de forma diferente da 
indicação do valor por 100 g/100 
ml/porção) mostram que os consumidores 
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estes regimes, que podem ajudá-los a 
decidir rapidamente e com conhecimento 
de causa. Porém, não existem dados a 
nível comunitário sobre a forma como o 
consumidor médio compreende e utiliza 
os modos alternativos de expressão da 
informação. Convém, pois, autorizar o 
desenvolvimento de regimes diferentes e o 
prosseguimento dos estudos sobre a 
compreensão por parte dos consumidores 
nos vários Estados-Membros, por forma a 
que possam ser introduzidos regimes 
harmonizados, se for o caso.

apreciam regimes com um elemento 
interpretativo, que podem ajudá-los a 
decidir rapidamente e com conhecimento 
de causa. Os dados disponíveis provam 
que um sistema de rotulagem simplificado 
que inclua um código de cores para uma 
interpretação mais fácil e rápida da 
informação nutricional é a melhor opção 
e a preferida pelos consumidores.

Or. en

Justificação

Os dados disponíveis provam que os consumidores preferem que a informação nutricional 
que figura na parte da frente da embalagem seja dada através de um elemento interpretativo, 
a saber, um código de cores, dado que este os ajuda a escolher mais rápida e facilmente os 
alimentos com conhecimento de causa.

Alteração 186
Nicodim Bulzesc

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da proposta da Comissão Alteração

(38) As evoluções recentes registadas em 
alguns Estados-Membros e certas 
organizações do sector alimentar no que 
respeita à expressão das declarações 
nutricionais (de forma diferente da 
indicação do valor por 100g/100ml/porção) 
mostram que os consumidores apreciam 
estes regimes, que podem ajudá-los a 
decidir rapidamente e com conhecimento 
de causa. Porém, não existem dados a 
nível comunitário sobre a forma como o 
consumidor médio compreende e utiliza os 
modos alternativos de expressão da 

(38) As evoluções recentes registadas em 
alguns Estados-Membros e certas 
organizações do sector alimentar no que 
respeita à expressão das declarações 
nutricionais (de forma diferente da 
indicação do valor por 100g/100ml/porção) 
mostram que os consumidores apreciam 
estes regimes, que podem ajudá-los a 
decidir rapidamente e com conhecimento 
de causa. Ainda estão a ser recolhidos e 
analisados dados a nível comunitário sobre 
a forma como o consumidor médio 
compreende e utiliza os modos alternativos 
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informação. Convém, pois, autorizar o 
desenvolvimento de regimes diferentes e o 
prosseguimento dos estudos sobre a 
compreensão por parte dos consumidores 
nos vários Estados-Membros, por forma a 
que possam ser introduzidos regimes 
harmonizados, se for o caso.

de expressão da informação. Contudo, 
existem cada vez mais dados que indicam 
que um sistema de rotulagem simplificado 
que inclua um código de cores para uma 
interpretação mais fácil e rápida da 
informação nutricional é a melhor opção 
e a preferida pelos consumidores. 

Or. en

Justificação

A presente alteração tem em conta os estudos que demonstram que os consumidores querem 
um número limitado de informações nutricionais com um elemento interpretativo na parte da 
frente da embalagem. Preferem a utilização das cores vermelha, âmbar e verde para indicar 
o teor elevado, médio ou baixo destes nutrientes num alimento. A definição dos valores de
referência para os teores elevado, médio ou baixo deve ser estabelecida através de um 
parecer científico independente da Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos.  

Alteração 187
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 38-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(38-A) O mais tardar cinco anos após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre os estudos efectuados 
sobre a compreensão por parte dos 
consumidores dos Estados-Membros dos 
diferentes regimes e dispositivos de 
informação sobre os géneros alimentícios; 
a Comissão propõe, se necessário, um 
projecto legislativo que vise enquadrar 
melhor estes diferentes regimes e 
dispositivos de informação.

Or. fr

Justificação

Dado que a presente proposta permite regimes de informação específicos nos Estados-
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Membros é necessário que a Comissão apresente um relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho dentro de um determinado prazo, propondo, se necessário, uma revisão da presente 
legislação a fim de enquadrar estes vários regimes.

Alteração 188
Liam Aylward

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da proposta da Comissão Alteração

(39) A indicação das quantidades dos 
elementos nutricionais e de indicadores 
comparativos no campo de visão principal, 
de forma facilmente reconhecível, a fim de 
permitir a apreciação das propriedades 
nutricionais de um género alimentício, 
deve ser considerada na sua globalidade 
como parte integrante da declaração 
nutricional e não deve ser tratada como um 
grupo de alegações distintas.

(39) A indicação nutricional das 
quantidades dos elementos nutricionais e 
de indicadores comparativos no campo de 
visão principal, de forma facilmente 
reconhecível e em local bem visível, a fim 
de permitir a apreciação das propriedades 
nutricionais de um género alimentício, 
deve ser considerada na sua globalidade 
como parte integrante da declaração 
nutricional e não deve ser tratada como um 
grupo de alegações distintas.

Or. en

Alteração 189
John Bowis

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da proposta da Comissão Alteração

(39) A indicação das quantidades dos 
elementos nutricionais e de indicadores 
comparativos no campo de visão principal, 
de forma facilmente reconhecível, a fim de 
permitir a apreciação das propriedades 
nutricionais de um género alimentício, 
deve ser considerada na sua globalidade 
como parte integrante da declaração 
nutricional e não deve ser tratada como um 
grupo de alegações distintas.

(39) A indicação nutricional das 
quantidades dos elementos nutricionais e 
de indicadores comparativos no campo de 
visão principal, de forma facilmente 
reconhecível e em local bem visível, a fim 
de permitir a apreciação das propriedades 
nutricionais de um género alimentício, 
deve ser considerada na sua globalidade 
como parte integrante da declaração 
nutricional e não deve ser tratada como um 
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grupo de alegações distintas.

Or. en

Alteração 190
Péter Olajos

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da proposta da Comissão Alteração

(39) A indicação das quantidades dos 
elementos nutricionais e de indicadores 
comparativos no campo de visão principal, 
de forma facilmente reconhecível, a fim de 
permitir a apreciação das propriedades 
nutricionais de um género alimentício, 
deve ser considerada na sua globalidade 
como parte integrante da declaração 
nutricional e não deve ser tratada como um 
grupo de alegações distintas.

(39) A indicação nutricional das 
quantidades dos elementos nutricionais e 
de indicadores comparativos no campo de 
visão principal, de forma facilmente 
reconhecível e em local bem visível, a fim 
de permitir a apreciação das propriedades 
nutricionais de um género alimentício, 
deve ser considerada na sua globalidade 
como parte integrante da declaração 
nutricional e não deve ser tratada como um 
grupo de alegações distintas.

Or. en

Alteração 191
Kathy Sinnott

Proposta de regulamento
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) A indicação das quantidades dos 
elementos nutricionais e de indicadores 
comparativos no campo de visão principal, 
de forma facilmente reconhecível, a fim de 
permitir a apreciação das propriedades 
nutricionais de um género alimentício, 
deve ser considerada na sua globalidade 
como parte integrante da declaração 
nutricional e não deve ser tratada como um 
grupo de alegações distintas.

(39) A indicação nutricional das 
quantidades dos elementos nutricionais e 
de indicadores comparativos no campo de 
visão principal, de forma facilmente 
reconhecível, a fim de permitir a 
apreciação das propriedades nutricionais de 
um género alimentício, deve ser 
considerada na sua globalidade como parte 
integrante da declaração nutricional e não 
deve ser tratada como um grupo de 
alegações distintas.
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Or. en

Justificação

Alteração apresentada por razões de clareza.

Alteração 192
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Os Estados-Membros devem manter o 
direito de fixar regras relativas à prestação 
de informação sobre os géneros 
alimentícios não pré-embalados, em função 
das condições locais e das circunstâncias 
práticas. Embora em tais casos a procura 
de outras informações por parte dos 
consumidores seja reduzida, a indicação 
dos potenciais alergénios é considerada 
muito importante. Os dados disponíveis 
parecem indicar que a maior parte dos 
incidentes relacionados com alergias 
alimentares têm origem nos alimentos não 
pré-embalados. Por conseguinte, esta 
informação deve ser sempre fornecida ao 
consumidor.

(41) Os Estados-Membros devem manter o 
direito de fixar regras relativas à prestação 
de informação sobre os géneros 
alimentícios não pré-embalados e os 
géneros alimentícios e refeições pré-
embalados produzidos e directamente 
distribuídos ao consumidor final por 
estabelecimentos de venda a retalho ou 
estabelecimentos de restauração colectiva 
locais, caso estes alimentos e refeições 
sejam produzidos de forma não 
normalizada, podendo os ingredientes e 
receitas variar frequentemente, em função 
das condições locais e das circunstâncias 
práticas. Embora em tais casos a procura
de outras informações por parte dos 
consumidores seja reduzida, a indicação 
dos potenciais alergénios é considerada 
muito importante. Os dados disponíveis 
parecem indicar que a maior parte dos 
incidentes relacionados com alergias 
alimentares têm origem nos alimentos não 
pré-embalados. Por conseguinte, esta 
informação deve ser sempre fornecida ao 
consumidor.

Or. en

Justificação

As refeições ou os alimentos pré-embalados fabricados por pequenos retalhistas ou por 
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estabelecimentos de restauração colectiva são produzidos de forma não normalizada, 
podendo os ingredientes e receitas variar frequentemente, talvez até de dia para dia. Por 
conseguinte, não é possível elaborar uma declaração nutricional precisa para estes tipos de 
alimentos. Além disso, esta tarefa implicaria o dispêndio de muito tempo e seria muito 
onerosa para estas empresas. É, portanto, importante que estes tipos de alimentos sejam 
isentos da exigência de uma declaração nutricional, quer em geral, quer através da 
concessão aos Estados-Membros do direito de estabelecerem para eles regras específicas, 
como se prevê já para os alimentos não pré-embalados.

Alteração 193
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Proposta de regulamento
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Os Estados-Membros devem manter o 
direito de fixar regras relativas à prestação 
de informação sobre os géneros 
alimentícios não pré-embalados, em função 
das condições locais e das circunstâncias 
práticas. Embora em tais casos a procura 
de outras informações por parte dos 
consumidores seja reduzida, a indicação 
dos potenciais alergénios é considerada 
muito importante. Os dados disponíveis 
parecem indicar que a maior parte dos 
incidentes relacionados com alergias 
alimentares têm origem nos alimentos não 
pré-embalados. Por conseguinte, esta 
informação deve ser sempre fornecida ao 
consumidor.

(41) Os Estados-Membros devem manter o 
direito de fixar regras relativas à prestação 
de informação sobre os géneros 
alimentícios não pré-embalados, em função 
das condições locais e das circunstâncias 
práticas.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem manter o direito de decidir quais as especificidades obrigatórias
no que diz respeito a alimentos não pré-embalados. Uma vez que não existem implicações 
para o mercado interno, o actual regime aplicável aos géneros alimentícios não pré-
embalados não deve ser alterado. 
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Alteração 194
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) Os Estados-Membros não devem 
poder adoptar outras disposições para além 
das estabelecidas pelo presente 
regulamento no domínio por ele 
harmonizado, salvo no caso de este o 
prever especificamente.

(42) Os Estados-Membros não devem 
poder adoptar outras disposições para além
das estabelecidas pelo presente 
regulamento no domínio por ele 
harmonizado, salvo no caso de este o 
prever especificamente. No entanto, como 
as exigências nacionais em matéria de 
rotulagem podem criar obstáculos à livre 
circulação no mercado interno, os 
Estados-Membros devem demonstrar por 
que razão tais medidas são necessárias e 
apresentar as iniciativas que irão tomar 
para que essas medidas sejam aplicadas 
da maneira o menos restritiva possível 
para o comércio.

Or. en

Justificação

Uma das principais razões desta proposta é simplificar as regras e garantir o funcionamento 
do mercado interno. Como as regras nacionais agravam os custos para a indústria e 
complicam a livre circulação de mercadorias, devem ser exigidas provas de que a sua 
aplicação se justifica, mostrando, além disso, de que forma o seu funcionamento é compatível 
com a livre circulação de mercadorias.

Alteração 195
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Considerando 45-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(45-A) Devem poder ser utilizados nas 
informações nutricionais formas ou 
símbolos gráficos segundo um sistema 
nacional de regras não vinculativas, na 
condição de que não induzam o 



PE416.699v02-00 44/118 AM\765208PT.doc

PT

consumidor em erro e de que esteja 
provado que o consumidor médio 
compreende a forma da apresentação.

Or. sv

Justificação

Importa que os Estados-Membros tenham a possibilidade de poder continuar a utilizar 
informações sobre os produtos (por exemplo, símbolos como o buraco de fechadura da marca 
sueca) que se tenham revelado úteis para o consumidor.

Alteração 196
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) Para que as partes interessadas,
particularmente as pequenas e médias 
empresas, possam prestar informações 
nutricionais sobre os seus produtos, a 
aplicação das medidas que tornam esta 
informação obrigatória deve processar-se 
gradualmente, recorrendo a longos 
períodos de transição, e deve prever-se um 
período de transição adicional para as 
microempresas.

(49) Para que particularmente as pequenas 
e médias empresas da produção e do 
comércio alimentar retalhista, entre as 
quais figuram igualmente os 
estabelecimentos de restauração colectiva, 
e a comercialização agrícola directa de 
géneros alimentícios não sejam expostas a 
encargos excessivos, os respectivos 
produtos devem ser excluídos da 
aplicação das regras em matéria de 
rotulagem nutricional.

Or. de

Justificação

Auch in Betrieben des Lebensmittel-Einzelhandels und des Lebensmittelhandwerks, inklusive 
der Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender 
landwirtschaftlicher Betriebe,  werden Produkte zur unmittelbaren Abgabe an den 
Konsumenten hergestellt. Dabei existieren keine standardisierten Verfahren, Zutaten und 
Inhaltsstoffe ändern sich auf täglicher Basis. Zu bedenken ist auch, dass gerade das 
Lebensmittelhandwerk Garant für den Erhalt der regionalen Spezialitäten, für Kreativität und 
Innovation ist und damit die Vielfalt des Angebotes sichert. Es ist daher wichtig, diese 
Hersteller von der verpflichtenden Nährwertdeklaration auszunehmen.
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Alteração 197
Christofer Fjellner

Proposta de regulamento
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) Para que as partes interessadas, 
particularmente as pequenas e médias 
empresas, possam prestar informações 
nutricionais sobre os seus produtos, a 
aplicação das medidas que tornam esta 
informação obrigatória deve processar-se 
gradualmente, recorrendo a longos 
períodos de transição, e deve prever-se um 
período de transição adicional para as 
microempresas.

(49) Para evitar imposições e burocracia 
desproporcionadas para as pequenas e 
médias empresas, em que se incluem todas 
as cozinhas de grandes dimensões (por 
exemplo, restaurantes, cantinas de 
empresas, escolas, creches e hospitais), os 
seus produtos devem ser excluídos do 
requisito de prestar informações 
nutricionais.

Or. sv

Justificação

Não se justifica a carga administrativa que pode resultar do facto de excluir do requisito de 
prestação de informações nutricionais as empresas que pela sua natureza tenham um 
contacto directo com o consumidor final. Como o valor nutricional numa mesma operação 
varia, quase sem excepção, de dia para dia - inclusive as matérias primas utilizadas pela 
empresa - este requisito não é razoável.

Alteração 198
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Considerando 49-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(49-A) Os produtos da pequena produção 
alimentar bem como as preparações 
frescas do comércio retalhista elaboradas 
directamente no local de venda podem 
obviamente conter também substâncias 
susceptíveis de provocar alergias ou 
intolerância a pessoas sensíveis. Todavia, 
como são precisamente os produtos não 
pré-embalados que são vendidos em 
contacto directo com o cliente, deveria ser 
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possível prestar as informações 
relevantes, por exemplo através do 
diálogo no momento da venda ou através 
de um cartaz claramente visível no espaço 
comercial e/ou mediante material 
informativo no mesmo disponível.

Or. de

Justificação

A indicação generalizada dos alérgenos presentes em todos os produtos no caso de produtos 
não pré-embalados é praticamente impossível e comportaria, sobretudo para as pequenas e 
médias empresas, consideráveis desvantagens concorrenciais e custos suplementares. Por 
outro lado, não é possível excluir uma contaminação cruzada em empresas de superfície 
limitada. 

Alteração 199
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento estabelece os 
princípios, exigências e responsabilidades 
gerais que regem a informação sobre os 
géneros alimentícios e, em particular, a 
rotulagem dos géneros alimentícios. 
Estabelece igualmente meios para 
garantir o direito dos consumidores à 
informação e procedimentos para a 
prestação de informações sobre os 
géneros alimentícios, tomando em conta a 
necessidade de proporcionar flexibilidade 
suficiente para dar resposta a evoluções 
futuras e a novas necessidades de 
informação.

Suprimido

Or. de

Justificação

O n.º 2 do artigo 1.º trata de uma definição de objectivos, sem conteúdo normativo claro. Por 
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razões inerentes à própria elaboração da lei, deveria ser suprimido do dispositivo do 
regulamento ou, quando muito, figurar como considerando.

Alteração 200
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O presente regulamento aplica-se a todas 
as fases da cadeia alimentar, sempre que as 
actividades das empresas do sector 
alimentar impliquem a prestação de 
informações sobre os géneros alimentícios 
ao consumidor.

3. O presente regulamento aplica-se a todas 
as fases da cadeia alimentar, sempre que 
seja visada a prestação de informações 
sobre os géneros alimentícios ao 
consumidor.

É aplicável a todos os géneros alimentícios 
destinados ao consumidor final, incluindo 
os que são fornecidos por 
estabelecimentos de restauração colectiva 
e os que se destinam a ser fornecidos a 
estes estabelecimentos. 

O presente regulamento aplica-se a todos 
os géneros alimentícios pré-embalados
destinados ao consumidor final bem como 
aos que se destinam a ser fornecidos aos
estabelecimentos de restauração colectiva.

Não se aplica aos géneros alimentícios 
que são acondicionados no local de venda 
imediatamente antes da cessão ao 
consumidor final.
Os serviços de restauração colectiva 
assegurados pelas companhias de 
transporte só devem ser abrangidos pelo 
presente regulamento no caso de ligações 
entre dois pontos do território da 
Comunidade. 

Or. de

Justificação

Straffung und sprachliche Verbesserung des Textes. Gerade im Lebensmittelhandel werden 
Produkte, die direkt am Verkaufsort zur unmittelbaren Abgabe hergestellt werden, mit einer 
Umhüllung versehen. So werden Produkte für die höhere Verbraucherfreundlichkeit 
(rascheres Einkaufen, bessere Handhabung) vorportioniert (Aufstriche) oder mit einer Folie 
umhüllt (Sandwiches). Derartige, kurz vor dem Verkauf umhüllte Produkte sollten 
grundsätzlich vom Geltungsberich der Verordnung ausgenommen werden, da sie keinesfalls 
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mit industriell vorverpackten Produkten gleichgestellt werden können. Bei Verbindungen, die 
in einem Land außerhhalb der EU beginnen oder enden, finden die Verkehrsunternehmen 
möglicherweise keine Lieferanten, die den Informationspflichten genügen. Würden 
Unternehmen, die diese Verbindungen anbieten unter die Verordnung fallen, könnte dies 
Wettbewerbsnachteile für in der EU ansässige Unternehmen mit sich bringen, da nur diese 
zur Einhaltung der Verordnung verpflichtet wären. 

Alteração 201
Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O presente regulamento aplica-se a todas 
as fases da cadeia alimentar, sempre que as 
actividades das empresas do sector 
alimentar impliquem a prestação de 
informações sobre os géneros alimentícios 
ao consumidor.

3. O presente regulamento aplica-se a todas 
as fases da cadeia alimentar, sempre que as 
actividades das empresas do sector 
alimentar impliquem a prestação de 
informações sobre os géneros alimentícios 
ao consumidor.

É aplicável a todos os géneros alimentícios 
destinados ao consumidor final, incluindo 
os que são fornecidos por estabelecimentos 
de restauração colectiva e os que se 
destinam a ser fornecidos a estes 
estabelecimentos.

É aplicável a todos os géneros alimentícios 
destinados ao consumidor final, incluindo 
os que são fornecidos por estabelecimentos 
de restauração colectiva e os que se 
destinam a ser fornecidos a estes 
estabelecimentos.

As empresas com menos de 10 
trabalhadores e um volume de negócios 
anual ou um balanço anual total não 
superior a 2 milhões de euros serão 
excluídas do âmbito de aplicação do 
presente regulamento.

Or. de

Justificação

Micro, small and medium-sized enterprises are socially and economically important, since 
they represent 99 % of all enterprises in the EU and provide around 65 million jobs and 
contribute to entrepreneurship and innovation. However, they face particular difficulties 
which the EU and national legislation try to redress by granting various advantages to 
SMEs.  The smallest enterprises ('micro') should be excluded from this directive since they 
would face a disproportionate administrative burden.
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Enterprise category Headcou
nt

Turnov
er

or Balance sheet 
total

medium-sized < 250 ≤ € 50 million ≤ € 43 million

small < 50 ≤ € 10 million ≤ € 10 million

micro < 10 ≤ € 2 million ≤ € 2 million

Alteração 202
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O presente regulamento aplica-se a todas 
as fases da cadeia alimentar, sempre que as 
actividades das empresas do sector 
alimentar impliquem a prestação de 
informações sobre os géneros alimentícios 
ao consumidor.

3. O presente regulamento aplica-se a todas 
as fases da cadeia alimentar, sempre que as 
actividades das empresas do sector 
alimentar impliquem a prestação de 
informações sobre os géneros alimentícios 
ao consumidor final.

É aplicável a todos os géneros alimentícios 
destinados ao consumidor final, incluindo 
os que são fornecidos por estabelecimentos 
de restauração colectiva e os que se 
destinam a ser fornecidos a estes 
estabelecimentos.

É aplicável a todos os géneros alimentícios 
destinados ao consumidor final, incluindo 
os que são fornecidos por estabelecimentos 
de restauração colectiva e os que se 
destinam a ser fornecidos a estes 
estabelecimentos.

Or. en

Justificação

Pretende-se clarificar o âmbito de aplicação do regulamento e excluir informações que só 
são úteis entre empresas e não para o consumidor final.
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Alteração 203
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O presente regulamento aplica-se a todas 
as fases da cadeia alimentar, sempre que as 
actividades das empresas do sector 
alimentar impliquem a prestação de 
informações sobre os géneros alimentícios 
ao consumidor.

3. O presente regulamento aplica-se a todas 
as fases da cadeia alimentar, sempre que as 
actividades das empresas do sector 
alimentar impliquem a prestação de 
informações sobre os géneros alimentícios 
ao consumidor final.

É aplicável a todos os géneros alimentícios 
destinados ao consumidor final, incluindo 
os que são fornecidos por estabelecimentos 
de restauração colectiva e os que se 
destinam a ser fornecidos a estes 
estabelecimentos.

É aplicável a todos os géneros alimentícios 
destinados ao consumidor final, incluindo 
os que são fornecidos por estabelecimentos 
de restauração colectiva e os que se 
destinam a ser fornecidos a estes 
estabelecimentos.

Or. en

Justificação

Pretende-se clarificar o âmbito de aplicação do regulamento e excluir informações 
fornecidas no âmbito das relações entre empresas que não são úteis para o consumidor final.

Alteração 204
Péter Olajos

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O presente regulamento é aplicável sem 
prejuízo dos requisitos em matéria de 
rotulagem previstos na legislação 
comunitária específica aplicável a 
determinados géneros alimentícios.

4. O presente regulamento é aplicável sem 
prejuízo dos requisitos em matéria de 
rotulagem previstos na legislação 
comunitária específica aplicável a 
determinados géneros alimentícios.

Antes de … a Comissão publicará uma 
lista exaustiva e actualizada das 
exigências em matéria de rotulagem 
previstas na legislação comunitária 
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específica aplicável a determinados 
géneros alimentícios. O mais tardar em … 
[18 meses], a Comissão apresentará um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a conformidade dessas 
exigências específicas de rotulagem com o 
disposto no presente Regulamento. Se 
necessário, a Comissão fará acompanhar 
o seu relatório de uma proposta relevante.

Or. en

Justificação

A simplificação é um dos principais objectivos desta proposta. 

Há demasiadas directivas e regulamentos europeus com disposições relativas à rotulagem 
aplicáveis a determinados sectores.

É necessário reuni-los e verificar a sua compatibilidade com os princípios gerais e oferecer 
um acesso fácil a esta enorme quantidade de exigências a todos os operadores e partes 
interessadas da cadeia alimentar, tendo em conta qualquer eventual incoerência com as 
regras gerais.

Alteração 205
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O presente regulamento é aplicável sem 
prejuízo das exigências de rotulagem 
previstas na legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
géneros alimentícios.

4. O presente regulamento é aplicável sem 
prejuízo das exigências de rotulagem 
previstas na legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
géneros alimentícios. A Comissão 
apresenta até à [data de entrada em vigor 
do presente regulamento] uma lista de 
todas as disposições em matéria de 
rotulagem constantes da legislação 
comunitária específica aplicável a 
determinados géneros alimentícios e 
disponibiliza essa lista na Internet.

Or. de
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Justificação

Clarificação.

Alteração 206
John Bowis

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O presente regulamento é aplicável sem 
prejuízo dos requisitos em matéria de 
rotulagem previstos na legislação 
comunitária específica aplicável a 
determinados géneros alimentícios.

4. O presente regulamento não é aplicável 
a actividades como sejam a manipulação, 
serviço e venda ocasionais de géneros 
alimentícios por pessoas singulares em 
eventos como vendas de caridade ou 
festas e reuniões da comunidade local.

Or. en

Justificação

A presente alteração torna a legislação conforme ao sentimento expresso no considerando 15 
que prevê uma derrogação para vendas de caridade e eventos ocasionais. 

Alteração 207
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 2 –n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) "Informação sobre os géneros 
alimentícios", a informação respeitante a 
um género alimentício disponibilizada ao 
consumidor final através de um rótulo, 
outro material que acompanhe o género 
alimentício ou qualquer outro meio, 
incluindo as modernas ferramentas 
tecnológicas ou a comunicação verbal. 
Esta definição não abrange as 
comunicações comerciais tal como 

a) «Informação sobre os géneros 
alimentícios», a informação respeitante a 
um género alimentício disponibilizada ao 
consumidor final através de um rótulo ou 
qualquer outro meio de comunicação 
comercial, incluindo a publicidade e o 
marketing, por um operador do sector 
alimentar, em relação directa com a 
promoção, a venda ou o fornecimento de 
um produto aos consumidores, incluindo 
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definidas na Directiva 2000/31/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 
de Junho de 2000, relativa a certos 
aspectos legais dos serviços da sociedade 
de informação, em especial do comércio 
electrónico, no mercado interno;

as modernas tecnologias. Esta definição 
não abrange as comunicações comerciais 
tal como definidas na Directiva 
2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 8 de Junho de 2000, relativa a 
certos aspectos legais dos serviços da 
sociedade de informação, em especial do 
comércio electrónico, no mercado interno;

Or. en

Justificação

A definição proposta é demasiado vaga pois cobre também a comunicação sem fins 
comerciais. A redacção deve, por isso, ser harmonizada com o disposto no n.º 3 do artigo 3.º 
do Regulamento 178/2002 e no artigo 2.º, alínea d), da Directiva 2005/29/CE relativa às 
práticas comerciais desleais, para que a definição se aplique apenas aos operadores de 
empresas do sector alimentar e à comunicação comercial destinada ao consumidor final.

Alteração 208
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) «Legislação em matéria de informação 
sobre os géneros alimentícios», as 
disposições comunitárias que regem a 
informação sobre os géneros alimentícios, 
em particular a rotulagem, incluindo as 
regras de carácter geral aplicáveis a todos 
os géneros alimentícios ou a géneros 
alimentícios específicos e as regras 
aplicáveis apenas a géneros alimentícios 
específicos; 

Suprimido

Or. de

Justificação

A disposição em apreço é supérflua. Torna-se claro que uma dada disposição jurídica em 
matéria de informação sobre os géneros alimentícios o é pelo seu próprio conteúdo. Por 
conseguinte deve ser suprimida a alínea b) do n.º 2 do artigo 2.º.
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Alteração 209
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) «Informação obrigatória sobre os 
géneros alimentícios», as menções cuja 
indicação ao consumidor final é imposta 
pela legislação comunitária;

Suprimido

Or. de

Justificação

A disposição em apreço é supérflua. Consta somente da definição que uma informação 
obrigatória é aquela que se encontra preceituada na legislação (pleonasmo). Por conseguinte 
deve ser suprimida a alínea c) do n.º 2 do artigo 2.º.

Alteração 210
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) «Género alimentício pré-embalado», 
unidade de venda destinada a ser 
apresentada como tal ao consumidor final e 
aos estabelecimentos de restauração 
colectiva, constituída por um género 
alimentício e pela embalagem em que foi 
acondicionado antes de ser apresentado 
para venda, quer a embalagem o cubra na 
totalidade ou parcialmente, mas de tal 
modo que o conteúdo não possa ser 
alterado sem que a embalagem seja aberta 
ou modificada;

e) «Género alimentício pré-embalado», 
unidade de venda destinada a ser 
apresentada como tal ao consumidor final e 
aos estabelecimentos de restauração 
colectiva, constituída por um género 
alimentício e pela embalagem em que foi 
acondicionado antes de ser apresentado 
para venda, quer a embalagem o cubra na 
totalidade ou parcialmente, mas de tal 
modo que o conteúdo não possa ser 
alterado sem que a embalagem seja aberta 
ou modificada, à excepção dos géneros 
alimentícios pré-embalados no ponto de 
venda para entrega directa ao 
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consumidor;

Or. fr

Justificação

Clarificação necessária devido à introdução da definição de "género alimentício 
pré-embalado".

Alteração 211
Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) «Género alimentício pré-embalado», 
unidade de venda destinada a ser 
apresentada como tal ao consumidor final e 
aos estabelecimentos de restauração 
colectiva, constituída por um género 
alimentício e pela embalagem em que foi 
acondicionado antes de ser apresentado 
para venda, quer a embalagem o cubra na 
totalidade ou parcialmente, mas de tal 
modo que o conteúdo não possa ser 
alterado sem que a embalagem seja aberta 
ou modificada;

e) «Género alimentício pré-embalado», 
unidade de venda destinada a ser 
apresentada como tal ao consumidor final e 
aos estabelecimentos de restauração 
colectiva, constituída por um género 
alimentício e pela embalagem em que foi 
acondicionado antes de ser apresentado 
para venda, quer a embalagem o cubra na 
totalidade ou parcialmente, mas de tal 
modo que o conteúdo não possa ser 
alterado sem que a embalagem seja aberta 
ou modificada. Estão excluídos os géneros 
alimentícios não pré-embalados.

Or. de

Justificação

Clarificação tornada necessária pela nova definição de "género alimentício não pré-
embalado".
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Alteração 212
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Género alimentício pré-embalado»,
unidade de venda destinada a ser 
apresentada como tal ao consumidor final e 
aos estabelecimentos de restauração 
colectiva, constituída por um género 
alimentício e pela embalagem em que foi 
acondicionado antes de ser apresentado 
para venda, quer a embalagem o cubra na 
totalidade ou parcialmente, mas de tal 
modo que o conteúdo não possa ser 
alterado sem que a embalagem seja aberta 
ou modificada;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 213
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) «Género alimentício pré-embalado», 
unidade de venda destinada a ser 
apresentada como tal ao consumidor final e 
aos estabelecimentos de restauração 
colectiva, constituída por um género 
alimentício e pela embalagem em que foi 
acondicionado antes de ser apresentado 
para venda, quer a embalagem o cubra na 
totalidade ou parcialmente, mas de tal 
modo que o conteúdo não possa ser 
alterado sem que a embalagem seja aberta 

e) «Género alimentício pré-embalado», 
unidade de venda destinada a ser 
apresentada como tal ao consumidor final e 
aos estabelecimentos de restauração 
colectiva, constituída por um género 
alimentício e pela embalagem em que foi 
acondicionado antes de ser apresentado 
para venda, quer a embalagem o cubra na 
totalidade ou parcialmente, mas de tal 
modo que o conteúdo não possa ser 
alterado sem que a embalagem seja aberta 
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ou modificada; ou modificada. Estão excluídos os géneros 
alimentícios não pré-embalados.

Or. de

Justificação

Clarificação tornada necessária pela nova definição de "género alimentício não pré-
embalado".

Alteração 214
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) "Género alimentício não 
pré-embalado", género alimentício que é 
oferecido não embalado ao consumidor 
final e embalado apenas no momento da 
venda ao consumidor final bem como os 
géneros alimentícios e as preparações 
frescas que são embaladas no local de 
venda imediatamente antes da cessão. 

Or. de

Justificação

As lojas propõem igualmente géneros alimentícios pré-embalados geralmente na proximidade 
dos balcões a fim de evitar aos consumidores ter de fazer fila de espera. Como para os 
alimentos embalados a pedido e segundo os desejos do consumidor, é impossível na prática, 
devido à diversidade dos produtos propostos, do modo de produção artesanal e da diferença 
da oferta de um dia ao outro, impor menções obrigatórias para os géneros alimentícios pré-
embalados.
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Alteração 215
Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) «Género alimentício não 
pré-embalado», género alimentício que é 
oferecido não embalado ao consumidor 
final ou que é pré-embalado a pedido do 
consumidor final ou que é embalado no 
local de venda imediatamente antes da 
cessão.

Or. de

Justificação

As lojas propõem igualmente géneros alimentícios pré-embalados geralmente na proximidade 
dos balcões a fim de evitar aos consumidores ter de fazer fila de espera. Como para os 
alimentos embalados a pedido e segundo os desejos do consumidor, é impossível na prática, 
devido à diversidade dos produtos propostos, do modo de produção artesanal e da diferença 
da oferta de um dia ao outro, impor menções obrigatórias para os géneros alimentícios pré-
embalados.

Alteração 216
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) "Género alimentício pré-embalado"  
qualquer género alimentício apresentado 
para venda ao consumidor não embalado, 
embalado a pedido do consumidor ou 
pré-embalado no ponto de venda para 
entrega directa ao consumidor; 

Or. fr
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Justificação

Em muitos pontos de venda, os géneros alimentícios são igualmente pré-embalados e vendidos,
quer em serviço livre quer em serviço assistido.
Estes produtos apresentam as mesmas características específicas que os géneros alimentícios 
não embalados no ponto de venda e/ou embalados a pedido do consumidor. 
A variedade destes produtos, a sua preparação ou fabrico artesanal em pequenas quantidades 
nos pontos de venda ou em pequenas vendas adjacentes, a variabilidade das suas composições e 
das suas receitas tornam as menções obrigatórias escritas inviáveis.

Alteração 217
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) «Género alimentício não 
pré-embalado», género alimentício que é 
oferecido não embalado ao consumidor 
final ou que é pré-embalado a pedido do 
consumidor final ou que é embalado no 
local de venda imediatamente antes da 
cessão.

Or. de

Justificação

As lojas propõem igualmente géneros alimentícios pré-embalados geralmente na proximidade 
dos balcões a fim de evitar aos consumidores ter de fazer fila de espera. Como para os 
alimentos embalados a pedido e segundo os desejos do consumidor, é impossível na prática, 
devido à diversidade dos produtos propostos, do modo de produção artesanal e da diferença 
da oferta de um dia ao outro, impor menções obrigatórias para os géneros alimentícios pré-
embalados.

Alteração 218
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) «Ingrediente», qualquer substância, f) «Ingrediente», qualquer substância, 
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incluindo os aditivos e enzimas 
alimentares, e qualquer constituinte de um 
ingrediente composto, utilizados no fabrico 
ou preparação de um género alimentício e 
ainda presentes no produto acabado, 
eventualmente sob forma alterada; os 
resíduos não são considerados 
ingredientes;

incluindo os aditivos e enzimas 
alimentares, e qualquer ingrediente de um 
ingrediente composto, utilizados no fabrico 
ou preparação de um género alimentício e 
ainda presentes no produto acabado, 
eventualmente sob forma alterada;

Or. de

Justificação

A presente alteração visa a clarificação e adaptação aos conceitos em uso actualmente. Se 
não houver referência aos constituintes, não será necessário precisar que os resíduos não são 
considerados ingredientes. 

Alteração 219
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) "Ingrediente", qualquer substância, 
incluindo os aditivos e enzimas 
alimentares, e qualquer constituinte de um 
ingrediente composto, utilizados no fabrico 
ou preparação de um género alimentício e 
ainda presentes no produto acabado, 
eventualmente sob forma alterada; os 
resíduos não são considerados 
ingredientes;

f) «Ingrediente», qualquer substância, 
incluindo os aditivos e enzimas 
alimentares, e qualquer ingrediente de um 
ingrediente composto, utilizados no fabrico 
ou preparação de um género alimentício e 
ainda presentes no produto acabado, 
eventualmente sob forma alterada; os 
resíduos não são considerados ingredientes.

Or. en

Justificação

A modificação da definição de ingrediente teria efeitos indesejáveis para a legislação 
comunitária que faz referência à definição de ingrediente (como o Regulamento 1829/2003).
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Alteração 220
María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) «Ingrediente», qualquer substância, 
incluindo os aditivos e enzimas 
alimentares, e qualquer constituinte de um 
ingrediente composto, utilizados no fabrico 
ou preparação de um género alimentício e 
ainda presentes no produto acabado, 
eventualmente sob forma alterada; os 
resíduos não são considerados
ingredientes;

f) «Ingrediente», qualquer substância, 
incluindo os aditivos e enzimas 
alimentares, e qualquer constituinte de um 
ingrediente composto, utilizados no fabrico 
ou preparação de um género alimentício e 
ainda presentes no produto acabado, 
eventualmente sob forma alterada; 

Or. es

Justificação

O conceito de "resíduos" deveria ser suprimido desta definição para se ajustar ao 
Regulamento 178/2002, que estabelece os requisitos gerais da legislação em matéria 
alimentar. Na definição de género alimentício deste regulamento que figura no artigo 2.º não 
são incluídos "os resíduos e os contaminantes". (Por outro lado, importa substituir o termo 
"componente" por "ingrediente" para ser coerente com a alínea h) do n.º 2 do mesmo artigo -
não se aplica à versão portuguesa).

Alteração 221
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) "Local de proveniência", qualquer 
local indicado como sendo o local de onde 
provém o género alimentício, mas que não 
seja o "país de origem" tal como definido 
em conformidade com os artigos 23.º a 
26.º do Regulamento (CEE) n.º 2913/92 
do Conselho;

Suprimido

Or. en
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Justificação

O n.º 1, ponto i) da alínea a) do artigo 2.º da Directiva 2000/13/CE apresenta uma regra 
clara e prática para a rotulagem da origem. A indústria está habituada a esta disposição e à 
sua aplicação, que não representa qualquer problema. Também ao nível do CODEX já não 
existe diferença entre país de origem e local de proveniência. Esta abordagem deve ser 
adoptada na legislação da União Europeia, como prevê a Directiva 2000/13/CE.

Alteração 222
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) "Local de proveniência", qualquer local 
indicado como sendo o local de onde 
provém o género alimentício, mas que não 
seja o "país de origem" tal como definido 
em conformidade com os artigos 23.º a 
26.º do Regulamento (CEE) n.º 2913/92 
do Conselho;

g) "Local de proveniência", qualquer local 
indicado como sendo o local de onde 
provém o género alimentício, mas que não 
seja o "país de origem"; 

Or. en

Justificação

Convém acrescentar a definição do "país de origem" para estabelecer uma distinção com o 
local de proveniência.

Alteração 223
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) "País de origem" local de origem  da 
matéria-prima agrícola principal utilizada 
na preparação do produto.
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Or. en

Justificação

Convém acrescentar a definição do "país de origem" para estabelecer uma distinção com o 
local de proveniência.

Alteração 224
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) «Campo de visão», todas as superfícies 
de uma embalagem que possam ser 
legíveis a partir de um único ponto de 
visão, permitindo o acesso fácil e rápido à 
informação constante da rotulagem ao 
possibilitar a leitura desta informação pelo 
consumidor sem que este tenha de 
examinar as várias faces da embalagem;

k) «Campo de visão» , todas as superfícies 
de uma embalagem que possam ser 
legíveis a partir de um único ponto de 
visão, permitindo o acesso fácil e rápido à 
informação constante da rotulagem ao 
possibilitar a leitura desta informação pelo 
consumidor;

Or. de

Justificação

Adaptação de ordem linguística, a fim de estabelecer a conformidade com a terminologia até 
ao momento utilizada e que consta da Directiva 2000/13/CE, relativa à rotulagem [o 
Deputado Seeber propõe a substituição de "Blickfeld" por "Sichtfeld", modificação que não 
se aplica à versão portuguesa]. Refira-se ainda que a exclusão da possibilidade de "examinar 
as várias faces da embalagem" é contrária à actual situação jurídica e, eventualmente, à 
possibilidade de remeter para outras partes da embalagem, pelo que deveria ser suprimida.
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Alteração 225
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) «Denominação legal», a denominação 
de um género alimentício prescrita pelas 
disposições comunitárias que lhe são 
aplicáveis ou, na ausência de tais 
disposições comunitárias, a denominação 
prevista nas disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas 
aplicáveis no Estado-Membro em que o 
género alimentício é vendido ao 
consumidor final ou aos estabelecimentos 
de restauração colectiva;

Suprimido

Or. de

Justificação

Não é claro o sentido da definição constante da alínea l) do n.º 2 do artigo 2.º. Em língua 
alemã, a expressão "rechtmässige Bezeichnung" utiliza-se para uma denominação que não 
fira o estabelecido na lei. Seria, por conseguinte, melhor manter, como até este momento, a 
referência a denominações prescritas nas disposições legais. No entanto, estas têm de ser 
definidas (pleonasmo). Propõe-se que as definições sejam tratadas em conjugação com o 
artigo 18.º. 

Alteração 226
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

m) «Denominação corrente»: a 
denominação aceite como denominação do 
género alimentício pelos consumidores do 
Estado-Membro em que este é vendido, 
sem necessidade de qualquer outra 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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explicação;

Or. de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.) 

Alteração 227
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n. º 2 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

o) "Ingrediente(s) primário(s)", os 
ingredientes significativos e/ou 
característicos de um género alimentício;

Suprimido

Or. en

Justificação

Como nos opomos à tentativa da Comissão de reforçar a disposição existente relativa à 
rotulagem de origem, não são necessárias definições de ingredientes primários, significativos 
e característicos de um género alimentício, até agora ignorados no âmbito da legislação 
relativa aos alimentos. Como sempre defendemos a simplificação, opomo-nos à criação de 
mais novos termos e conceitos, sem qualquer benefício aparente.

Estes critérios não são viáveis. São incoerentes e geram confusão com as definições QUID 
(Quantitative Ingredient Declaration). Uma percentagem de 50% não tem o mesmo 
significado prático para todos os géneros alimentícios.

Alteração 228
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

o) «Ingrediente(s) primário(s)»,  os 
ingredientes significativos e/ou 

Suprimido
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característicos de um género alimentício;

Or. de

Justificação

É desnecessário definir este conceito, visto que não é utilizado no resto do Regulamento. 
Haverá, por conseguinte, que suprimir a definição em causa.

Alteração 229
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n. º 2 – alínea p)

Texto da Comissão Alteração

p) "Ingrediente(s) significativo(s)", o 
ingrediente de um género alimentício que
represente mais de 50% do mesmo;

Suprimido

Or. en

Justificação

Como nos opomos à tentativa da Comissão de reforçar a disposição existente relativa à 
rotulagem de origem, não são necessárias definições de ingredientes primários, significativos 
e característicos de um género alimentício, até agora ignorados no âmbito da legislação 
relativa aos alimentos. Como sempre defendemos a simplificação, opomo-nos à criação de 
mais novos termos e conceitos, sem qualquer benefício aparente.

Estes critérios não são viáveis. São incoerentes e geram confusão com as definições QUID 
(Quantitative Ingredient Declaration). Uma percentagem de 50% não tem o mesmo 
significado prático para todos os géneros alimentícios.

Alteração 230
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea p)

Texto da Comissão Alteração

p) «Ingrediente(s) significativo(s)», o Suprimido
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ingrediente de um género alimentício que 
represente mais de 50% do mesmo;

Or. de

Justificação

É desnecessário definir este conceito, visto que não é utilizado no resto do Regulamento.  
Haverá, por conseguinte, que suprimir a definição em causa.

Alteração 231
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea q)

Texto da proposta da Comissão Alteração

q) "Ingrediente(s) característico(s)", 
qualquer ingrediente de um género 
alimentício habitualmente associado à 
denominação deste género alimentício 
pelo consumidor e para o qual, na maior 
parte dos casos, é exigida uma indicação 
quantitativa;

Suprimido

Or. en

Justificação

Como nos opomos à tentativa da Comissão de reforçar a disposição existente relativa à 
rotulagem de origem, não são necessárias definições de ingredientes primários, significativos 
e característicos de um género alimentício, até agora ignorados no âmbito da legislação 
relativa aos alimentos. Como sempre defendemos a simplificação, opomo-nos à criação de 
mais novos termos e conceitos, sem qualquer benefício aparente.

Estes critérios não são viáveis. São incoerentes e geram confusão com as definições QUID 
(Quantitative Ingredient Declaration). Uma percentagem de 50% não tem o mesmo 
significado prático para todos os géneros alimentícios.
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Alteração 232
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea q)

Texto da Comissão Alteração

q) «Ingrediente(s) característico(s)», 
qualquer ingrediente de um género 
alimentício habitualmente associado à 
denominação deste género alimentício 
pelo consumidor e para o qual, na maior 
parte dos casos, é exigida uma indicação 
quantitativa;

Suprimido

Or. de

Justificação

É desnecessário definir este conceito, visto que não é utilizado no resto do Regulamento. 
Haverá, por conseguinte, que suprimir a definição em causa.

Alteração 233
María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º – alínea s)

Texto da Comissão Alteração

s) «Data de durabilidade mínima de um 
género alimentício», data até à qual este 
género alimentício conserva as suas 
propriedades específicas nas condições de 
conservação adequadas;

s) «Data de durabilidade mínima de um 
género alimentício», data até à qual este 
género alimentício conserva as suas 
propriedades específicas nas condições de 
conservação adequadas e a partir da qual o 
produto não pode ser comercializado;

Or. es

Justificação

Convém precisar esta definição acrescentando uma referência à possibilidade de 
comercializar o produto. 
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Alteração 234
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea s-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

s-A) "Data de fabrico", a data em que os 
produtos são produzidos, eventualmente 
embalados e congelados.

Or. de

Justificação

A presente definição é necessária, em função do artigo 25.º.

Alteração 235
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea t)

Texto da Comissão Alteração

t) «Melhores práticas», normas, regimes, 
iniciativas ou quaisquer outras 
actividades aprovadas pelas autoridades 
competentes que, com base na experiência 
ou nos estudos realizados, tenham 
demonstrado ser as mais eficazes para a 
maior parte dos consumidores e sejam 
consideradas como modelos a seguir. 

Suprimido

Or. de

Justificação

Coerente com a supressão dos capítulos 6 e 7.
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Alteração 236
John Bowis

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea t-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

t-A) "Formas gráficas ou símbolos" uma 
expressão ou representação visual clara 
do conteúdo nutricional geral ou 
específico de um produto num formato 
que pode incluir números, quadros ou 
códigos de cores.

Or. en

Alteração 237
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea t-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

t-A) "Data de fabrico", a data em que o 
género alimentício se transformou no 
produto descrito. 

Or. en

Justificação

Para melhorar a informação do consumidor, deveria ser fornecida uma definição de data de 
fabrico. A definição proposta é idêntica à definição do Codex (CODEX STAN 1-1985).
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Alteração 238
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Chris Davies, Guido Sacconi, Alessandro 
Foglietta

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea t-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

t-A) "Transformação" o processo pelo 
qual uma (ou mais) matéria(s)-prima(s) 
agrícola(s) é(são) transformada(s) num 
produto acabado.

Or. en

Alteração 239
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea t-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

t-A) "Mercado local ou de agricultores" 
um mercado em que agricultores ou 
produtores locais de géneros alimentícios 
vendem a sua produção ou produtos 
locais directamente ao público. 

Or. en

Justificação

A presente alteração prevê uma margem de flexibilidade na aplicação da rotulagem de 
alimentos a nível de mercados locais.
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Alteração 240
Liam Aylward

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea t-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

t-A) "Campo de visão principal" trata-se 
da frente da embalagem.

Or. en

Justificação

Clarificação do "campo de visão principal".

Alteração 241
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos do presente regulamento, o 
país de origem de um género alimentício 
refere-se à origem do género alimentício, 
tal como definida em conformidade com os 
artigos 23.º a 26.º do Regulamento (CEE) 
n.º 2913/92 do Conselho.

3. Para efeitos do presente regulamento, o 
país de origem de um género alimentício 
refere-se à origem do género alimentício, 
tal como definida em conformidade com os 
artigos 23.º a 26.º do Regulamento (CEE) 
n.º 2913/92 do Conselho.

No que respeita à carne e aos alimentos 
que contêm carne, a origem do alimento ou 
do respectivo ingrediente deve ser definida 
como o país em que o animal nasceu, foi 
em grande parte criado e abatido. Se forem 
diferentes, todos os três locais têm de ser 
mencionados sempre que se faça referência 
ao "país de origem". 

Or. en
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Justificação

Em relação à carne, não basta indicar o local de origem, se este for diferente para o 
nascimento, a criação e o abate. Há estudos que demonstram que o local de nascimento,
criação e abate dos animais é extremamente importante para os consumidores.

Alteração 242
Dorette Corbey

Proposta de regulamento
Artigo 3 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A informação sobre os géneros 
alimentícios tem como objectivo procurar 
alcançar um elevado nível de protecção da 
saúde e dos interesses do consumidor, 
proporcionando uma base para que o 
consumidor final possa fazer escolhas 
informadas e utilizar os alimentos com 
segurança, tendo especialmente em conta 
considerações de saúde, económicas, 
ambientais e éticas.

1. A informação sobre os géneros 
alimentícios tem como objectivo procurar 
alcançar um elevado nível de protecção da 
saúde e dos interesses do consumidor, 
proporcionando uma base para que o 
consumidor final possa fazer escolhas 
informadas e utilizar os alimentos com 
segurança, tendo especialmente em conta 
considerações de saúde, económicas, 
ambientais, sociais e de bem-estar animal
e éticas.

Or. en

Alteração 243
Mojca Drčar Murko

Proposta de regulamento
Artigo 3 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A informação sobre os géneros 
alimentícios tem como objectivo procurar 
alcançar um elevado nível de protecção da 
saúde e dos interesses do consumidor, 
proporcionando uma base para que o 
consumidor final possa fazer escolhas 
informadas e utilizar os alimentos com 
segurança, tendo especialmente em conta 
considerações de saúde, económicas, 

1. A informação sobre os géneros 
alimentícios tem como objectivo procurar 
alcançar um elevado nível de protecção da 
saúde e dos interesses do consumidor, 
proporcionando uma base para que o 
consumidor final possa fazer escolhas 
informadas e utilizar os alimentos com
segurança.
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ambientais e éticas.

Or. en

Justificação

O objectivo da Comissão consistia em consolidar as exigências da rotulagem obrigatória nos 
aspectos indispensáveis a uma escolha informada do consumidor e a uma utilização e 
manipulação em segurança do produto. As considerações de ordem ética, social, ambiental e 
económica constantes do presente artigo não constituem definições suficientemente precisas 
para lograr este objectivo.

Alteração 244
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A legislação em matéria de informação 
sobre os géneros alimentícios tem como 
objectivo a realização da livre circulação 
na Comunidade de géneros alimentícios 
produzidos e comercializados legalmente, 
tomando em conta, quando necessário, a 
necessidade de proteger os interesses 
legítimos dos produtores e de promover a 
produção de produtos de qualidade.

2. A legislação em matéria de informação 
sobre os géneros alimentícios tem como 
objectivo a realização da livre circulação 
na Comunidade de géneros alimentícios 
produzidos e comercializados legalmente.

Or. de

Justificação

A segunda parte do parágrafo é constituída por uma definição desprovida de teor normativo. 
Por razões inerentes à própria elaboração da lei, deveria ser suprimida do dispositivo do 
regulamento ou, quando muito, figurar como considerando. Não é claro como e em que 
momento é que os interesses dos produtores e a qualidade dos "produtos de qualidade" 
devem ser protegidos ou promovidos.
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Alteração 245
Péter Olajos

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando forem estabelecidos novos 
requisitos no quadro da legislação em 
matéria de informação sobre os géneros 
alimentícios, importa ter em conta a 
necessidade de prever um período 
transitório após a sua entrada em vigor, 
durante o qual os géneros alimentícios cuja 
rotulagem não cumpra os novos requisitos 
possam ser colocados no mercado e as 
existências dos géneros alimentícios 
colocados no mercado antes do termo do 
período transitório possam continuar a ser 
vendidas até ao seu esgotamento.

Quando forem estabelecidos novos 
requisitos no quadro da legislação em 
matéria de informação sobre os géneros 
alimentícios, importa ter em conta a 
necessidade de prever um período 
transitório após a sua entrada em vigor, 
durante o qual os géneros alimentícios cuja 
rotulagem não cumpra os novos requisitos 
possam ser colocados no mercado e as 
existências dos géneros alimentícios 
colocados no mercado antes do termo do 
período transitório possam continuar a ser 
vendidas até ao seu esgotamento.

As novas regras de rotulagem de 
alimentos devem ser aplicadas com base 
em datas uniformes de aplicação 
estabelecidas pela Comissão, após 
consulta dos Estados-Membros e das 
partes interessadas.

Or. en

Justificação

O cumprimento de um calendário acordado tendo em vista actualizar normas gerais ou 
específicas em matéria de rotulagem de alimentos constitui uma necessidade amplamente 
aceite. Os operadores do sector alimentar devem estar preparados para a revisão periódica 
das suas embalagens e rótulos, independentemente da razão jurídica. A transposição 
fragmentada das novas disposições em matéria de rotulagem surte, apesar dos prazos 
transitórios, um impacto considerável nos custos de concepção de novos rótulos, assim como 
na gestão de existências de produtos
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Alteração 246
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando forem estabelecidos novos 
requisitos no quadro da legislação em 
matéria de informação sobre os géneros 
alimentícios, importa ter em conta a 
necessidade de prever um período 
transitório após a sua entrada em vigor, 
durante o qual os géneros alimentícios cuja 
rotulagem não cumpra os novos requisitos 
possam ser colocados no mercado e as 
existências dos géneros alimentícios 
colocados no mercado antes do termo do 
período transitório possam continuar a ser 
vendidas até ao seu esgotamento.

3. Quando forem estabelecidos novos 
requisitos no quadro da legislação em 
matéria de informação sobre os géneros 
alimentícios, se tais exigências não 
disserem respeito à protecção da saúde 
humana, será concedido um período 
transitório após a sua entrada em vigor, 
durante o qual os géneros alimentícios cuja 
rotulagem não cumpra os novos requisitos 
possam ser colocados no mercado e as 
existências dos géneros alimentícios 
colocados no mercado antes do termo do 
período transitório possam continuar a ser 
vendidas até ao seu esgotamento.

Or. en

Justificação

Para facilitar o bom funcionamento do mercado interno e reduzir ao mínimo os resíduos de 
embalagens, é normal prever um período transitório quando se estabelecem novas exigências 
de rotulagem, a não ser que exista um risco imediato para a saúde pública, caso em que tal 
período pode não ser uma opção.

Alteração 247
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando sejam estabelecidas novas 
exigências no quadro da legislação em 
matéria de informação sobre os géneros 
alimentícios, importa ter em conta a 
necessidade de prever um período 
transitório, após a sua entrada em vigor, 
durante o qual os géneros alimentícios cuja 

3. Quando sejam estabelecidas novas 
exigências no quadro da legislação em 
matéria de informação sobre os géneros 
alimentícios, há que definir períodos 
transitórios apropriados de três anos, no 
mínimo, após a sua entrada em vigor, 
durante os quais os géneros alimentícios 
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rotulagem não cumpra as novas exigências 
possam ser colocados no mercado e as 
existências dos géneros alimentícios 
colocados no mercado antes do termo do 
período transitório possam continuar a ser 
vendidas até ao seu esgotamento.

cuja rotulagem não cumpra as novas 
exigências possam ser colocados no 
mercado. Importa ter em conta que as 
existências dos géneros alimentícios 
colocados no mercado antes do termo do 
período transitório possam continuar a ser 
vendidas até ao seu esgotamento, sem que 
possa ser superado o prazo de três anos 
após a entrada em vigor das novas 
disposições. O mesmo se aplicará às 
reservas de rótulos em posse dos 
produtores de géneros alimentícios antes 
da entrada em vigor das novas 
disposições.

Or. de

Justificação

A fim de assegurar períodos transitórios que sejam exequíveis na prática, sobretudo para as 
pequenas e médias empresas, deverão os mesmos ser adequadamente previstos (com a 
duração mínima de três anos). Na determinação de um período transitório, há sobretudo que 
evitar custos de investimento elevados, decorrentes da impressão e concepção de materiais de 
embalagem, bem como a eliminação dispendiosa de reservas de rótulos.

Alteração 248
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que a legislação em matéria de 
informação sobre os géneros alimentícios 
exija a prestação de informação 
obrigatória, esta informação deve 
corresponder, em especial, a uma das 
seguintes categorias:

Suprimido

a) Informação sobre a identidade, a 
composição, as propriedades ou outras 
características do género alimentício;
b) Informação sobre a protecção da saúde 
dos consumidores e a utilização segura do 
género alimentício. Esta informação deve 
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referir-se, em especial:
i) às características de composição que 
possam ter efeitos nocivos para a saúde de 
certos grupos de consumidores,
ii) à durabilidade, condições de 
conservação e utilização segura,
iii) ao impacto na saúde, incluindo os 
riscos e consequências ligados a um 
consumo nocivo e perigoso do género 
alimentício;
c) Informação sobre as características 
nutricionais, de modo a que os 
consumidores, incluindo os que devem 
seguir um regime alimentar especial, 
possam fazer escolhas informadas.
2. Ao ponderar a necessidade de impor 
informação obrigatória sobre os géneros 
alimentícios, importa ter em conta o facto 
de a maioria dos consumidores considerar 
necessárias determinadas informações às 
quais atribuem um valor significativo, ou 
quaisquer benefícios para o consumidor 
comummente reconhecidos, que lhes 
permitam escolher com conhecimento de 
causa.

Or. de

Justificação

Os princípios que regem a informação obrigatória sobre os géneros alimentícios não são 
dirigidos àqueles a quem a legislação se destina, mas sim ao legislador. O seu conteúdo, por 
conseguinte, não é claro. Sendo assim, o presente artigo deveria ser suprimido ou, quando 
muito, inserido enquanto considerando.

Alteração 249
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) ao impacto na saúde, incluindo os Suprimido
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riscos e consequências ligados a um 
consumo nocivo e perigoso do género 
alimentício;

Or. en

Justificação

Por força do disposto no artigo 14.º do Regulamento n.º 178/2002, os géneros alimentícios 
não devem apresentar riscos para os consumidores. A rotulagem existe para prestar 
informação sobre os alimentos e não sobre o comportamento do consumidor.

Alteração 250
Antonio De Blasio

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) ao impacto na saúde, incluindo os 
riscos e consequências ligados a um 
consumo nocivo e perigoso do género 
alimentício;

Não se aplica à versão portuguesa

Or. hu

Justificação

Admitindo que o principal objectivo da proposta da Comissão não é proteger a saúde dos 
consumidores através de advertências, importa salientar que é essencial garantir que os 
consumidores possam fazer uma opção benéfica para a saúde.

Alteração 251
Antonio De Blasio

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Informação sobre as características 
nutricionais, de modo a que os 
consumidores, incluindo os que devem 
seguir um regime alimentar especial, 

c) Informação sobre as características 
nutricionais, de modo a que os 
consumidores, incluindo os que devem 
seguir um regime alimentar especial, 
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possam fazer escolhas informadas. possam fazer escolhas suficientemente 
informadas.

Or. hu

Justificação

A lista detalhada das características nutricionais não é, por si só, suficiente para permitir ao 
consumidor médio dispor de todas as informações para avaliar o alimento.

Alteração 252
Dorette Corbey

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alíneas c-A), c-B) e c-C) (novas)

Texto da Comissão Alteração

c-A) informação interpretativa sobre 
produtos referidos no n.º 2-A do artigo 
33.º, a fim de dar ao consumidor a 
possibilidade de fazer uma escolha 
informada;
c-B) informações sobre a origem dos 
géneros alimentícios;
c-C) informações sobre a produção e a 
transformação de géneros alimentícios.

Or. en

Alteração 253
Jan Březina

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
As novas regras de rotulagem de 
alimentos devem ser aplicadas com base 
em datas uniformes de aplicação por um 
ciclo de dois anos, que permite um 
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ajustamento adequado a novas exigências 
em matéria de rotulagem, excepto nos 
casos de requisitos de informação com 
implicações na segurança.

Or. en

Justificação

O presente aditamento destina-se a criar segurança jurídica para os operadores do sector 
alimentar, bem como um ajustamento adequado a novas exigências em matéria de rotulagem. 
A fim de minimizar o impacto económico, especialmente nas PME, de quaisquer alterações 
na rotulagem pelos operadores das empresas alimentares mas também a fim de as tornar 
mais eficientes, as novas regras de rotulagem serão aplicadas com base em datas uniformes 
de aplicação. Os casos de emergências com implicações na segurança terão de ser excluídos 
deste princípio. 

Alteração 254
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 7 –n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No que respeita às características do 
género alimentício e, em especial, no que 
se refere à sua natureza, identidade, 
propriedades, composição, quantidade, 
durabilidade, país de origem ou local de
proveniência, método de fabrico ou de 
produção;

a) No que respeita às características do 
género alimentício e, em especial, no que 
se refere à sua natureza, identidade, 
propriedades, composição, quantidade, 
durabilidade, origem ou proveniência, 
método de fabrico ou de produção;

Or. en

Justificação

O n.º 1, ponto i) da alínea a) do artigo 2.º da Directiva 2000/13/CE apresenta uma regra 
clara e prática para a rotulagem da origem. A indústria está habituada a esta disposição e à 
sua aplicação, que não representa qualquer problema. Também ao nível do CODEX já não 
existe diferença entre país de origem e local de proveniência. Esta abordagem deve ser 
adoptada na legislação da União Europeia, como prevê a Directiva 2000/13/CE.
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Alteração 255
Karl-Heinz Florenz

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Anunciando explicitamente uma 
redução significativa do teor de açúcar 
e/ou de matérias gordas, apesar de não 
haver uma redução correspondente do 
valor energético (kilojoules ou 
quilocalorias), com excepção dos casos 
em que a redução do teor de açúcar ou de 
matérias gordas confira maior eficácia ao 
produto, em termos de saúde;

Or. de

Justificação

Der durchschnittliche Verbraucher geht davon aus, dass ein Lebensmittel, das auf der 
Schauseite einer Verpackung mit einer deutlichen Zucker- oder Fettreduktion beworben wird, 
auch einen dementsprechen reduzierten Energiegehalt hat.  Dieses ist aber oft nicht der Fall, 
weil Zucker oder Fett durch andere Inhaltsstoffe ersetzt wurden. Insofern handelt es sich bei 
derartigen Produktaufschriften um eine Irreführung des Verbrauchers. 
Der Ersatz von gesättigten Fettsäuren, z. B. durch mehrfach ungesättigte Fettsäuren, sollte 
jedoch erlaubt werden, weil dieser Ersatz förderlich für die Gesundheit ist, auch wenn der 
Energiegehalt derselbe bleibt.

Alteração 256
John Bowis

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Apondo representações picturais que 
induzam em erro o consumidor quanto à 
verdadeira natureza ou origem do 
alimento.

Or. en
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Justificação

Não devem ser utilizadas imagens ou gráficos que induzam deliberadamente em erro o 
consumidor quanto à verdadeira origem de um produto.

Alteração 257
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Apondo imagens que sugiram que o 
alimento é constituído por determinados 
ingredientes quando de facto não o é;

Or. en

Justificação

Por exemplo, um iogurte de baunilha com aroma de baunilha proveniente de aromas 
artificiais não deve exibir a imagem da baunilha na sua embalagem.

Alteração 258
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Sugerindo que o sabor do alimento 
provém de ingredientes naturais quando o 
mesmo provem essencialmente de aromas. 

Or. en

Justificação

Por exemplo, se de um produto constar a alegação "baunilha", o produto real deve estar na 
origem do sabor.
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Alteração 259
Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 7 – nº 2-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

2-A. O comité referido no n.º 1 do artigo 
49.º pode elaborar uma lista não 
exaustiva das alegações e dos termos, na 
acepção do n.º 1, cuja utilização deve, em 
qualquer hipótese, ser proibida ou 
limitada.

Or. en

Justificação

A alteração proposta visa manter a disposição em vigor na legislação relativa aos alimentos 
(Directiva 2000/13), que exige a acção colectiva dos Estados-Membros na eventualidade de 
ser necessário impor limitações à utilização das alegações e termos específicos que figuram 
nos rótulos. Na ausência de tal disposição, os países poderiam legislar e as definições 
poderiam facilmente divergir de um Estado-Membro para outro, criando assim entraves ao 
comércio no mercado interno.

Alteração 260
Jill Evans

Proposta de regulamento
Artigo 7 - n.º 3-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

3-A. O mais tardar três anos após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão deve apresentar 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
um relatório sobre as provas disponíveis 
quanto às propriedades das águas 
minerais naturais para prevenir, tratar ou 
curar doenças humanas.

Or. en
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Justificação

Tanto quanto é do nosso conhecimento, não existem provas convincentes, capazes de 
demonstrar que as águas minerais naturais possuem a propriedade de prevenir, tratar ou 
curar doenças humanas. A Comissão Europeia deve investigar se existem provas suficientes 
que justifiquem tais alegações em relação às águas minerais naturais.

Alteração 261
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O mais tardar três anos após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão apresenta ao
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório no qual demonstrará as 
propriedades particulares das águas 
minerais naturais em matéria de 
prevenção, de tratamento ou de cura de 
uma doença humana.

Or. fr

Justificação

Que se saiba, estas provas evidentes não existem; assim, a Comissão deve apresentar a prova 
destas propriedades a fim de justificar a utilização destas alegações de saúde.

Alteração 262
Jan Březina

Proposta de regulamento
Artigo 8

Texto da proposta da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo dos n.ºs 3 e 4, os 
operadores das empresas do sector 
alimentar devem, nas empresas sob o seu 
controlo, garantir a observância das 
exigências previstas na legislação em 
matéria de informação sobre os géneros 

1. Salvo disposições mais específicas 
previstas no n.º 3, os operadores das 
empresas do sector alimentar devem, nas 
empresas sob o seu controlo, garantir e 
verificar a observância, pela informações 
alimentares, das exigências previstas na 
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alimentícios que sejam relevantes para as 
suas actividades e verificar se essas 
exigências são cumpridas.

legislação em matéria de informação sobre 
os géneros alimentícios que sejam 
relevantes para as respectivas actividades 
e, em especial, a presença e a exactidão 
das informações alimentares quando 
colocam pela primeira vez um género 
alimentício no mercado comunitário.

2. Os operadores das empresas do sector 
alimentar não podem, nas empresas sob o 
seu controlo, alterar as informações que 
acompanham um género alimentício se tal 
alteração for susceptível de induzir em erro 
o consumidor final ou reduzir, de qualquer 
outro modo, o nível de protecção do 
consumidor, em especial no domínio da 
saúde.

2. Os operadores das empresas do sector 
alimentar não podem, nas empresas sob o 
seu controlo, alterar as informações que 
acompanham um género alimentício se tal 
alteração for susceptível de induzir em erro 
o consumidor final ou reduzir, de qualquer 
outro modo, o nível de protecção do 
consumidor, em especial no domínio da 
saúde.

3. Os operadores das empresas do sector 
alimentar que coloquem no mercado pela 
primeira vez um género alimentício 
destinado a ser fornecido ao consumidor 
final ou a um estabelecimento de 
restauração colectiva devem assegurar a 
presença e exactidão da informação 
necessária em conformidade com a 
legislação em matéria de informação 
sobre os géneros alimentícios aplicável.
4. Os operadores de empresas do sector 
alimentar responsáveis por actividades de 
comércio retalhista ou de distribuição que 
não afectem a informação sobre os géneros 
alimentícios devem actuar com o devido 
cuidado para garantir, dentro dos limites 
das suas actividades, a presença das 
informações exigidas, em especial não 
fornecendo géneros alimentícios que 
saibam ou presumam não estar 
conformes, com base na informação de 
que disponham como profissionais.

3. Sem prejuízo do artigo 19º. do 
Regulamento (CE) n.º 178/2002, os
operadores de empresas do sector alimentar 
responsáveis por actividades de comércio 
retalhista ou de distribuição que não 
afectem a informação sobre os géneros 
alimentícios devem actuar prontamente 
quando tiverem sido notificados ou 
quando tiverem tomado conhecimento, 
dentro dos limites das suas actividades, da 
ausência ou da inexactidão das menções 
obrigatórias a incluir no rótulo, nos 
termos do n.º 1 do artigo 9.º.

5. Os operadores das empresas do sector 
alimentar devem assegurar, nas empresas 
sob o seu controlo, que a informação 
relativa aos géneros alimentícios não pré-
embalados seja transmitida ao operador 
que recebe estes géneros alimentícios, para 
que, se for o caso, as informações 

4. Os operadores das empresas do sector 
alimentar devem assegurar, nas empresas 
sob o seu controlo, que a informação 
relativa aos géneros alimentícios não pré-
embalados seja transmitida ao operador 
que recebe estes géneros alimentícios, para 
que, se for o caso, as informações 
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obrigatórias especificadas no n.º 1, alíneas 
a) a c) e f), do artigo 9.º possam ser 
fornecidas ao consumidor final.

obrigatórias especificadas no n.º 1, alíneas 
a) a c) e f), do artigo 9.º possam ser 
fornecidas ao consumidor final.

6. Nos casos seguintes, os operadores das 
empresas do sector alimentar devem 
garantir, nas empresas sob o seu controlo, 
que as menções obrigatórias exigidas ao 
abrigo do artigo 9.º constem da embalagem 
exterior em que os géneros alimentícios 
são apresentados para comercialização, ou 
dos documentos comerciais referentes a 
esses géneros, se se puder garantir que tais 
documentos acompanham os géneros 
alimentícios a que dizem respeito ou foram 
enviados antes da entrega ou ao mesmo 
tempo:

5. Nos casos seguintes, os operadores das 
empresas do sector alimentar devem 
garantir, nas empresas sob o seu controlo,
que as menções obrigatórias exigidas ao 
abrigo do artigo 9.º constem da embalagem 
exterior em que os géneros alimentícios 
são apresentados para comercialização, ou 
dos documentos comerciais referentes a 
esses géneros, se se puder garantir que tais 
documentos acompanham os géneros 
alimentícios a que dizem respeito ou foram 
enviados antes da entrega ou ao mesmo 
tempo:

a) Quando os géneros alimentícios pré-
embalados se destinem ao consumidor final 
mas sejam comercializados numa fase 
anterior à da venda ao consumidor final e 
quando essa fase não corresponda à venda 
a um estabelecimento de restauração 
colectiva;

a) Quando os géneros alimentícios pré-
embalados se destinem ao consumidor final 
mas sejam comercializados numa fase 
anterior à da venda ao consumidor final e 
quando essa fase não corresponda à venda 
a um estabelecimento de restauração 
colectiva;

b) Quando os géneros alimentícios pré-
embalados se destinem a ser fornecidos a 
estabelecimentos de restauração colectiva 
para aí serem preparados ou transformados, 
fraccionados ou cortados.

b) Quando os géneros alimentícios pré-
embalados se destinem a ser fornecidos a 
estabelecimentos de restauração colectiva 
para aí serem preparados ou transformados, 
fraccionados ou cortados.

Sem prejuízo do disposto no primeiro 
parágrafo, os operadores das empresas do 
sector alimentar devem garantir que as 
menções referidas no n.º 1, alíneas a), f) e 
h), do artigo 9.º constem igualmente da 
embalagem exterior em que o género 
alimentício é apresentado para 
comercialização.

Sem prejuízo do disposto no primeiro 
parágrafo, os operadores das empresas do 
sector alimentar devem garantir que as 
menções referidas no n.º 1, alíneas a), f) e 
h), do artigo 9.º constem igualmente da 
embalagem exterior em que o género 
alimentício é apresentado para 
comercialização.

Or. en

Justificação

a) Compliance of the text with the wording of Regulation 178/2002 

b) The responsibility of the operators has been laid down in a clear and unambiguous way. 
The wording proposed by the Commission leaves room for interpretation.  In order to provide 
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legal coherence and logic, paragraph 3 should be incorporated into paragraph 1. 
Furthermore there is a clear need to specify that the "first placing on the market" concerns 
the "Community" market, according to the Internal Market principle. Finally, distributors 
who simply market products without affecting food information should be exempted from the 
general principle laid down in paragraph 1. Nevertheless they should not be discharged from 
the obligations relative to safety issues (Art. 19 of Regulation 178/2002).

This amendment proposal is fully in line with the existing EU legislation and notably with 
Article 17 of Regulation 178/2002 and Decision 768/2008 (even if the latter does not concern 
the foodstuffs).

Alteração 263
Jill Evans

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

2. Os operadores das empresas do sector 
alimentar não podem, nas empresas sob o 
seu controlo, alterar as informações que 
acompanham um género alimentício se tal 
alteração for susceptível de induzir em erro 
o consumidor final ou reduzir, de qualquer 
outro modo, o nível de protecção do 
consumidor, em especial no domínio da 
saúde.

2. Os operadores das empresas do sector 
alimentar não podem, nas empresas sob o 
seu controlo, alterar as informações que 
acompanham um género alimentício se tal 
alteração for susceptível de induzir em erro 
o consumidor final ou reduzir, de qualquer 
outro modo, o nível de protecção do 
consumidor, em especial no domínio da 
saúde, ou as suas possibilidades de fazer 
opções esclarecidas.

Or. en

Justificação

O aditamento clarifica a exigência imposta aos operadores das empresas do sector 
alimentar.
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Alteração 264
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores das empresas do sector 
alimentar não podem, nas empresas sob o 
seu controlo, alterar as informações que 
acompanham um género alimentício se tal 
alteração for susceptível de induzir em erro 
o consumidor final ou reduzir, de qualquer 
outro modo, o nível de protecção do 
consumidor, em especial no domínio da 
saúde.

2. Os operadores das empresas do sector 
alimentar não podem, nas empresas sob o 
seu controlo, alterar as informações que 
acompanham um género alimentício se tal 
alteração for susceptível de induzir em erro 
o consumidor final ou reduzir, de qualquer 
outro modo, o nível de protecção do 
consumidor, em especial no domínio da 
saúde, e a possibilidade de proceder a uma 
escolha suficientemente informada.

Or. fr

Justificação

Este aditamento clarifica os requisitos em matéria de protecção e de informação dos 
consumidores.

Alteração 265
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

2. Os operadores das empresas do sector 
alimentar não podem, nas empresas sob o 
seu controlo, alterar as informações que 
acompanham um género alimentício se tal 
alteração for susceptível de induzir em erro 
o consumidor final ou reduzir, de qualquer 
outro modo, o nível de protecção do 
consumidor, em especial no domínio da 
saúde.

2. Os operadores das empresas do sector 
alimentar não podem, nas empresas sob o 
seu controlo, alterar as informações que 
acompanham um género alimentício se tal 
alteração for susceptível de induzir em erro 
o consumidor final ou reduzir, de qualquer 
outro modo, o nível de protecção do 
consumidor, em especial no domínio da 
saúde, ou as suas possibilidades de fazer 
opções esclarecidas.

Or. en
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Justificação

O aditamento clarifica a exigência imposta aos operadores das empresas do sector 
alimentar.

Alteração 266
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

2. Os operadores das empresas do sector 
alimentar não podem, nas empresas sob o 
seu controlo, alterar as informações que 
acompanham um género alimentício se tal 
alteração for susceptível de induzir em erro 
o consumidor final ou reduzir, de qualquer 
outro modo, o nível de protecção do 
consumidor, em especial no domínio da 
saúde.

2. Os operadores das empresas do sector 
alimentar não podem, nas empresas sob o 
seu controlo, alterar as informações que 
acompanham um género alimentício se tal 
alteração for susceptível de induzir em erro 
o consumidor final ou reduzir, de qualquer 
outro modo, o nível de protecção do 
consumidor, em especial no domínio da 
saúde, ou as suas possibilidades de fazer 
opções esclarecidas.

Or. en

Justificação

Clarificação.

Alteração 267
María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os operadores das empresas do sector 
alimentar que coloquem no mercado pela 
primeira vez um género alimentício 
destinado a ser fornecido ao consumidor 
final ou a um estabelecimento de 
restauração colectiva devem assegurar a 
presença e exactidão da informação 

3. Os operadores das empresas do sector 
alimentar que coloquem no mercado um 
género alimentício destinado a ser 
fornecido ao consumidor final ou a um 
estabelecimento de restauração colectiva 
devem assegurar a presença e exactidão da 
informação necessária em conformidade 
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necessária em conformidade com a 
legislação em matéria de informação sobre 
os géneros alimentícios aplicável.

com a legislação em matéria de informação 
sobre os géneros alimentícios aplicável.

Or. es

Justificação

A alteração tem como objectivo que não sejam excluídos de responsabilidade os exploradores 
de empresas alimentares.

Alteração 268
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os operadores de empresas do sector 
alimentar responsáveis por actividades de 
comércio retalhista ou de distribuição que 
não afectem a informação sobre os géneros 
alimentícios devem actuar com o devido 
cuidado para garantir, dentro dos limites 
das suas actividades, a presença das 
informações exigidas, em especial não 
fornecendo géneros alimentícios que 
saibam ou presumam não estar 
conformes, com base na informação de 
que disponham como profissionais.

4. Se os operadores de empresas do sector 
alimentar responsáveis por actividades de 
comércio retalhista ou de distribuição que 
não afectem a informação sobre os géneros 
alimentícios, actuando com o devido 
cuidado, dentro dos limites das suas 
actividades, tomarem conhecimento de 
que um género alimentício não respeita as 
disposições do presente regulamento, 
reagirão de imediato e de forma 
adequada.

Or. de

Alteração 269
Kathy Sinnott

Proposta de regulamento
Artigo 8 – nº 4-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

4-A. Os operadores das empresas do 
sector alimentar responsáveis por 
actividades de retalho ou de distribuição 
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que não afectem a informação sobre os 
géneros alimentícios não podem alterar as 
informações alimentares que figuram na 
embalagem ou no rótulo fixado na 
mesma.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa proteger os consumidores.

Alteração 270
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da proposta da Comissão Alteração

5. Os operadores das empresas do sector 
alimentar devem assegurar, nas empresas 
sob o seu controlo, que a informação 
relativa aos géneros alimentícios não 
pré-embalados seja transmitida ao operador 
que recebe estes géneros alimentícios, para 
que, se for o caso, as informações 
obrigatórias especificadas no n.º 1, alíneas 
a) a c) e f), do artigo 9.º possam ser 
fornecidas ao consumidor final.

5. Os operadores das empresas do sector 
alimentar devem assegurar, nas empresas 
sob o seu controlo, que a informação 
relativa aos géneros alimentícios não 
pré-embalados seja transmitida ao operador 
que recebe estes géneros alimentícios, para 
que, se for o caso, as informações 
obrigatórias especificadas no n.º 1 do 
artigo 9.º possam ser fornecidas ao 
consumidor final.

Or. en

Justificação

O fornecimento de todas as menções obrigatórias referidas no n.º 1 do artigo 9.º é essencial 
para permitir ao operador que recebe os géneros alimentícios tratá-los (p. ex. armazená-los) 
em conformidade e transmitir as informações aos consumidores. Por outro lado, esta 
disposição é indispensável para cumprir os requisitos em matéria de rastreabilidade.
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Alteração 271
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da proposta da Comissão Alteração

5. Os operadores das empresas do sector 
alimentar devem assegurar, nas empresas 
sob o seu controlo, que a informação 
relativa aos géneros alimentícios não 
pré-embalados seja transmitida ao operador 
que recebe estes géneros alimentícios, para 
que, se for o caso, as informações 
obrigatórias especificadas no n.º 1, alíneas 
a) a c) e f) do artigo 9.º possam ser 
fornecidas ao consumidor final.

5. Os operadores das empresas do sector 
alimentar devem assegurar, nas empresas 
sob o seu controlo, que a informação 
relativa aos géneros alimentícios não 
pré-embalados seja transmitida ao operador 
que recebe estes géneros alimentícios, para 
que, se for o caso, as informações 
obrigatórias especificadas no n.º 1, alíneas 
a) a d), f) e i) do artigo 9.º possam ser 
fornecidas ao consumidor final.

Or. en

Justificação

As informações exigidas pelas alíneas d) e i) são necessárias para permitir ao operador que 
fornece os géneros alimentícios ao consumidor final transmitir a este as informações 
alimentares obrigatórias, previstas no n.º 1 do artigo 9.º.

Alteração 272
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da proposta da Comissão Alteração

5. Os operadores das empresas do sector 
alimentar devem assegurar, nas empresas 
sob o seu controlo, que a informação 
relativa aos géneros alimentícios não 
pré-embalados seja transmitida ao operador 
que recebe estes géneros alimentícios, para 
que, se for o caso, as informações 
obrigatórias especificadas no n.º 1, alíneas 
a) a c) e f), do artigo 9.º possam ser 
fornecidas ao consumidor final.

5. Os operadores das empresas do sector 
alimentar devem assegurar, nas empresas 
sob o seu controlo, que a informação 
relativa aos géneros alimentícios não 
pré-embalados seja transmitida ao operador 
que recebe estes géneros alimentícios, para 
que, se for o caso, as informações 
obrigatórias especificadas no n.º 1, alíneas 
a) a d), f) e g), do artigo 9.º possam ser 
fornecidas ao consumidor final.
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Or. en

Alteração 273
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os operadores das empresas do sector 
alimentar devem assegurar, nas empresas 
sob o seu controlo, que a informação 
relativa aos géneros alimentícios não 
pré-embalados seja transmitida ao operador 
que recebe estes géneros alimentícios, para 
que, se for o caso, as informações 
obrigatórias especificadas no n.º 1, alíneas 
a) a c) e f), do artigo 9.º possam ser 
fornecidas ao consumidor final.

5. Os operadores das empresas do sector 
alimentar devem assegurar, nas empresas 
sob o seu controlo, que a informação 
relativa aos géneros alimentícios não 
pré-embalados seja transmitida ao operador 
que recebe estes géneros alimentícios, para 
que, se for o caso, as informações 
obrigatórias especificadas no n.º 1, alíneas 
a) a d), f) e i) do artigo 9.º possam ser 
fornecidas ao consumidor final.

Or. fr

Justificação

Esta alteração alarga o número de informações obrigatórias sobre os géneros alimentícios.

Alteração 274
Kathy Sinnott

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º. 5

Texto da proposta da Comissão Alteração

5. Os operadores das empresas do sector 
alimentar devem assegurar, nas empresas 
sob o seu controlo, que a informação 
relativa aos géneros alimentícios não 
pré-embalados seja transmitida ao operador 
que recebe estes géneros alimentícios, para 
que, se for o caso, as informações 
obrigatórias especificadas no n.º 1, alíneas 
a) a c) e f), do artigo 9.º possam ser 
fornecidas ao consumidor final.

5. Os operadores das empresas do sector 
alimentar devem assegurar, nas empresas 
sob o seu controlo, que a informação 
relativa aos géneros alimentícios não 
pré-embalados seja transmitida ao operador 
que recebe estes géneros alimentícios, para 
que, se for o caso, as informações 
obrigatórias especificadas no n.º 1, alíneas 
a) a d), f) e i), do artigo 9.º possam ser 
fornecidas ao consumidor final.
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Or. en

Justificação

Coloca o artigo 8.º em conformidade com as alterações propostas ao artigo 9.º.

Alteração 275
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da proposta da Comissão Alteração

5. Os operadores das empresas do sector 
alimentar devem assegurar, nas empresas 
sob o seu controlo, que a informação 
relativa aos géneros alimentícios não 
pré-embalados seja transmitida ao operador 
que recebe estes géneros alimentícios, para 
que, se for o caso, as informações 
obrigatórias especificadas no n.º 1, alíneas 
a) a c) e f), do artigo 9.º possam ser 
fornecidas ao consumidor final.

5. Os operadores das empresas do sector 
alimentar devem assegurar, nas empresas 
sob o seu controlo, que a informação 
relativa aos géneros alimentícios não 
pré-embalados seja transmitida ao operador 
que recebe estes géneros alimentícios, para 
que, se for o caso, as informações 
obrigatórias especificadas no n.º 1, alíneas 
a) a c), f) e i), do artigo 9.º possam ser 
fornecidas ao consumidor final.

Or. en

Alteração 276
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no primeiro 
parágrafo, os operadores das empresas do 
sector alimentar devem garantir que as 
menções referidas no n.º 1, alíneas a), f) e 
h), do artigo 9.º constem igualmente da 
embalagem exterior em que o género 
alimentício é apresentado para 
comercialização.

Sem prejuízo do disposto no primeiro 
parágrafo, os operadores das empresas do 
sector alimentar devem garantir que as 
menções referidas nas alíneas a), f), g) e h) 
do n.º 1 do artigo 9.º constem igualmente 
da embalagem exterior em que o género 
alimentício é apresentado para 
comercialização.
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Or. en

Justificação

É necessário prever certas condições de conservação, como a temperatura ou a humidade, a 
fim de respeitar a data de durabilidade mínima ou a data-limite de consumo. Esta informação 
deve ser fornecida na embalagem exterior.

Alteração 277
Francesco Enrico Speroni

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os operadores do sector da 
restauração colectiva e todo o indivíduo 
que gere produtos alimentares deve 
informar o consumidor caso o produto 
destinado ao consumo seja um produto 
OGM e/ou contenha derivados e 
substâncias classificáveis como OGM nos 
termos do Regulamento (CE) n.º 
1830/2003 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 22 de Setembro de 2003, 
relativo à rastreabilidade e rotulagem de 
organismos geneticamente modificados e 
à rastreabilidade dos géneros alimentícios 
e alimentos para animais produzidos a 
partir de organismos geneticamente 
modificados e que altera a Directiva 
2001/18/CE1.
1 JO L 268 de 18.10.2003, p. 23.

Or. it

Justificação

Reconhecer uma protecção mais ampla dos consumidores e garantir aos mesmos o direito à 
informação para que possam proceder a escolhas cientes dos alimentos que consomem.
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Alteração 278
Francesco Enrico Speroni

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

6-B. Os operadores do sector da 
restauração colectiva são ainda obrigados 
a informar o consumidor caso o produto 
destinado ao consumo, ou parte do 
mesmo, seja preparado com ingredientes 
ultracongelados ou congelados.

Or. it

Justificação

Reconhecer uma protecção mais ampla dos consumidores e garantir aos mesmos o direito à 
informação para que possam proceder a escolhas cientes dos alimentos que consomem.

Alteração 279
Francesco Enrico Speroni

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-C. A partir de 1 de Janeiro de 2010 as 
normas incluídas no Regulamento (CE) 
n.º 1760/2000 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 17 de Julho de 2000, que 
estabelece um regime de identificação e 
registo de bovinos e relativo à rotulagem 
da carne de bovino e dos produtos à base 
de carne de bovino, e que revoga o 
Regulamento (CE) n.º 820/97 do 
Conselho1 aplicam-se a toda a carne de 
bovino e aos produtos à base de carne de 
bovino
1 JO L 204 de 11.8.2000, p. 1.

Or. it
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Justificação

Para fornecer aos consumidores uma informação completa e não limitada a alguns tipos de 
carne.

Alteração 280
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em conformidade com os artigos 10.º a 
34.º, e sob reserva das derrogações 
previstas no presente capítulo, é obrigatória 
a indicação dos seguintes elementos:

1. Em conformidade com os artigos 10.º a 
34.º, e sob reserva das derrogações 
previstas no presente capítulo, é obrigatória 
a indicação dos seguintes elementos:

a) Denominação do género alimentício; a) Denominação de venda;

b) Lista dos ingredientes; b) Lista dos ingredientes;
c) Qualquer ingrediente enumerado no 
anexo II que cause alergias ou 
intolerâncias, bem como qualquer 
substância dele derivada;

c) Qualquer ingrediente enumerado no 
anexo II que cause alergias ou 
intolerâncias, bem como qualquer 
substância dele derivada;

d) A quantidade de determinados 
ingredientes ou categorias de ingredientes;

d) A quantidade de determinados 
ingredientes ou categorias de ingredientes;

e) A quantidade líquida do género 
alimentício;

e) A quantidade líquida do género 
alimentício;

f) A data de durabilidade mínima ou a 
data-limite de consumo;

f) A data de durabilidade mínima ou, no 
caso de géneros alimentícios 
deterioráveis, em termos microbiológicos,
a data-limite de consumo;

g) Quaisquer condições especiais de 
conservação e de utilização;

g) Quaisquer condições especiais de 
conservação e de utilização;

h) O nome ou a firma e o endereço do 
fabricante ou do acondicionador ou de um 
vendedor estabelecido na Comunidade;

h) O nome ou a firma e o endereço do 
fabricante ou do acondicionador ou de um 
vendedor estabelecido na Comunidade;

i) O país de origem ou o local de 
proveniência, quando a omissão desta 
indicação for susceptível de induzir 
significativamente em erro o consumidor 
quanto ao país de origem ou local de 
proveniência reais do género alimentício, 
em especial se a informação que 

i) O país de origem ou o local de 
proveniência, quando a omissão destas 
indicações for susceptível de induzir em 
erro o consumidor quanto à proveniência 
real;
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acompanha o género alimentício, ou o 
rótulo no seu conjunto, puderem sugerir 
que o género alimentício tem um país de 
origem ou local de proveniência diferente; 
nestes casos, a indicação deve ser feita em 
conformidade com as regras previstas nos 
n.os 3 e 4 do artigo 35.º e as estabelecidas 
em aplicação do n.º 5 do artigo 35.º
j) O modo de emprego, quando a sua 
omissão não permitir fazer uma utilização 
adequada do género alimentício;

j) O modo de emprego, quando a sua 
omissão não permitir fazer uma utilização 
adequada do género alimentício;

k) Relativamente às bebidas com um teor 
alcoólico superior a 1,2 % em volume, a 
referência ao teor alcoólico volúmico 
adquirido;

k) Para as bebidas com um teor 
alcoométrico superior a 1,2 % vol., a 
referência ao teor alcoométrico volúmico 
adquirido.

l) Uma declaração nutricional.

Or. de

Alteração 281
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

f-A) Data de fabrico;

Or. en

Justificação

Para que seja realizável o objectivo do regulamento de fornecer ao consumidor a informação 
adequada sobre os alimentos que consome, dando-lhe, assim, a possibilidade de fazer uma 
opção esclarecida, é essencial que o consumidor seja informado da data de fabrico.
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Alteração 282
Niels Busk

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

f-A) No caso dos géneros alimentícios de 
origem animal, a data de fabrico;

Or. en

Justificação

Para que seja realizável o objectivo do regulamento de fornecer ao consumidor a informação 
adequada sobre os alimentos que consome, dando-lhe, assim, a possibilidade de fazer uma 
opção esclarecida, é essencial que o consumidor seja informado da data de fabrico.

Alteração 283
Amalia Sartori, John Bowis, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea h)

Texto da proposta da Comissão Alteração

h) O nome ou a firma e o endereço do 
fabricante ou do acondicionador ou de um 
vendedor estabelecido na Comunidade;

h) O nome ou a firma ou uma marca 
registada e o endereço do fabricante, do 
acondicionador e, no caso dos produtos 
originários de países terceiros, de um 
vendedor estabelecido na Comunidade;

Or. en

Justificação

No caso dos rótulos privados, a utilização de uma marca registada do fabricante de géneros 
alimentícios reduziria ao mínimo qualquer problema de concorrência e de reputação, uma 
vez que daria aos fabricantes a possibilidade de utilizarem marcas específicas para os 
rótulos privados. De facto, muitas empresas utilizam marcas comerciais/registadas diferentes 
em mercados diferentes. De qualquer modo, uma tal marca seria propriedade exclusiva do 
fabricante, que teria a possibilidade de investir na sua divulgação e de lançar uma parceria 
comercial com os retalhistas assente numa base mais sólida.
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Alteração 284
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea i)

Texto da proposta da Comissão Alteração

i) O país de origem ou o local de
proveniência, quando a omissão desta 
indicação for susceptível de induzir 
objectivamente em erro o consumidor 
quanto ao país de origem ou local de 
proveniência reais do género alimentício, 
em especial se a informação que 
acompanha o género alimentício, ou o 
rótulo no seu conjunto, puderem sugerir 
que o género alimentício tem um país de 
origem ou local de proveniência diferente; 
nestes casos, a indicação deve ser feita em 
conformidade com as regras previstas nos 
n.ºs 3 e 4 do artigo 35.º e as estabelecidas 
em aplicação do n.º 5 do artigo 35.º

i) O país de origem ou o local de 
proveniência dos géneros alimentícios 
constituídos por um único ingrediente e o 
ingrediente significativo e o ingrediente 
ou ingredientes característicos dos 
géneros alimentícios com vários 
ingredientes; o país de origem ou o local 
de proveniência, quando a omissão desta 
indicação for susceptível de induzir 
objectivamente em erro o consumidor 
quanto ao país de origem ou local de 
proveniência reais do género alimentício, 
em especial se a informação que 
acompanha o género alimentício, ou o 
rótulo no seu conjunto, puderem sugerir 
que o género alimentício tem um país de 
origem ou local de proveniência diferente; 
nestes casos, a indicação deve ser feita em 
conformidade com as regras previstas nos 
n.ºs 3 e 4 do artigo 35.º e as estabelecidas 
em aplicação do n.º 5 do artigo 35.º

Or. en

Justificação

O país de origem/local de proveniência constitui uma informação extremamente valiosa para 
a maioria dos consumidores. Por tal motivo, deveria ser fornecida obrigatoriamente para os 
produtos constituídos por um único ingrediente, bem como para o ingrediente significativo e 
o ingrediente ou ingredientes característicos no caso dos géneros alimentícios com vários 
ingredientes.
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Alteração 285
Glenis Willmott, Dorette Corbey

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea i)

Texto da proposta da Comissão Alteração

i) O país de origem ou o local de 
proveniência, quando a omissão desta 
indicação for susceptível de induzir 
objectivamente em erro o consumidor 
quanto ao país de origem ou local de 
proveniência reais do género alimentício, 
em especial se a informação que 
acompanha o género alimentício, ou o 
rótulo no seu conjunto, puderem sugerir 
que o género alimentício tem um país de 
origem ou local de proveniência diferente; 
nestes casos, a indicação deve ser feita em 
conformidade com as regras previstas nos 
n.ºs 3 e 4 do artigo 35.º e as estabelecidas 
em aplicação do n.º 5 do artigo 35.º

i) O país de origem ou o local ou locais de 
proveniência dos géneros alimentícios 
constituídos por um único ingrediente ou 
os países de origem dos dois ingredientes 
mais significativos dos géneros 
alimentícios com vários ingredientes. A
indicação deve ser feita em conformidade 
com as regras previstas no artigo 14º-A;

Or. en

Justificação

É do interesse dos consumidores conhecer o local de fabrico de um produto, especialmente se 
pretenderem reduzir a distância de transporte dos géneros alimentícios.

Alteração 286
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, John Bowis, Guido Sacconi, Chris Davies, 
Alessandro Foglietta, Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea i)

Texto da proposta da Comissão Alteração

i) O país de origem ou o local de 
proveniência, quando a omissão desta 
indicação for susceptível de induzir 
objectivamente em erro o consumidor 
quanto ao país de origem ou local de 
proveniência reais do género alimentício, 

i) O país de origem dos produtos agrícolas 
não transformados e, no caso dos 
produtos transformados, a região de 
cultivo ou criação das principais 
matérias-primas agrícolas utilizadas na 
transformação. A indicação deve ser feita 
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em especial se a informação que 
acompanha o género alimentício, ou o 
rótulo no seu conjunto, puderem sugerir 
que o género alimentício tem um país de 
origem ou local de proveniência diferente; 
nestes casos, a indicação deve ser feita em 
conformidade com as regras previstas nos 
n.ºs 3 e 4 do artigo 35.º e as estabelecidas 
em aplicação do n.º 5 do artigo 35.º

em conformidade com as regras previstas 
nos n.ºs 3 e 4 do artigo 35.º e as 
estabelecidas em aplicação do n.º 5 do 
artigo 35.º

Or. en

Justificação

Por razões de transparência, os consumidores devem conhecer o país de origem de um 
género alimentício. O conhecimento da origem do principal ingrediente utilizado num género 
alimentício transformado constitui um elemento essencial que permite aos consumidores 
fazerem uma opção esclarecida.

Alteração 287
Antonio De Blasio

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) O país de origem ou o local de 
proveniência, quando a omissão desta 
indicação for susceptível de induzir 
significativamente em erro o consumidor 
quanto ao país de origem ou local de 
proveniência reais do género alimentício, 
em especial se a informação que 
acompanha o género alimentício, ou o 
rótulo no seu conjunto, puderem sugerir 
que o género alimentício tem um país de 
origem ou local de proveniência diferente; 
nestes casos, a indicação deve ser feita em 
conformidade com as regras previstas nos 
n.os 3 e 4 do artigo 35.º e as estabelecidas 
em aplicação do n.º 5 do artigo 35.º

i) O país de origem ou o local de 
proveniência;

Or. hu
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Justificação

Deve sempre indicar-se o país de origem ou o local de origem dos produtos, dado que, face 
às intoxicações alimentares cada vez mais frequentes nos últimos tempos, este é um critério 
importante para os consumidores. É pois necessário que a origem ou o local de origem dos 
produtos figure na embalagem e não seja opcional. Estas informações podem incentivar uma 
atitude que já deu provas noutros continentes e em vários países europeus, incentivando à 
compra local de produtos - no caso vertente, europeus.Alteração 288

Dagmar Roth-Behrendt

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) O país de origem ou o local de 
proveniência, quando a omissão desta 
indicação for susceptível de induzir 
significativamente em erro o consumidor 
quanto ao país de origem ou local de 
proveniência reais do género alimentício, 
em especial se a informação que 
acompanha o género alimentício, ou o 
rótulo no seu conjunto, puderem sugerir 
que o género alimentício tem um país de 
origem ou local de proveniência diferente; 
nestes casos, a indicação deve ser feita em 
conformidade com as regras previstas nos 
n.os 3 e 4 do artigo 35.º e as estabelecidas 
em aplicação do n.º 5 do artigo 35.º

i) O local de origem ou de proveniência, 
em conformidade com as regras previstas 
nos n.ºs 3 e 4 do artigo 35.º e as 
estabelecidas em aplicação do n.º 5 do 
artigo 35.º

Or. de

Justificação

Haverá que indicar sempre o local de origem. 
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Alteração 289
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) O país de origem ou o local de 
proveniência, quando a omissão desta 
indicação for susceptível de induzir 
significativamente em erro o consumidor 
quanto ao país de origem ou local de
proveniência reais do género alimentício, 
em especial se a informação que 
acompanha o género alimentício, ou o 
rótulo no seu conjunto, puderem sugerir 
que o género alimentício tem um país de 
origem ou local de proveniência diferente;
nestes casos, a indicação deve ser feita em 
conformidade com as regras previstas nos 
n.os 3 e 4 do artigo 35.º e as estabelecidas 
em aplicação do n.º 5 do artigo 35.º

i) O local de origem ou de proveniência, 
quando a omissão desta indicação for 
susceptível de induzir significativamente 
em erro o consumidor quanto à origem ou 
proveniência real do género alimentício.

Or. de

Justificação

Clarificação.

Alteração 290
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea i)

Texto da proposta da Comissão Alteração

i) O país de origem ou o local de 
proveniência, quando a omissão desta 
indicação for susceptível de induzir 
objectivamente em erro o consumidor 
quanto ao país de origem ou local de
proveniência reais do género alimentício, 
em especial se a informação que 
acompanha o género alimentício, ou o 

i) Menção do país de origem, quando a 
omissão desta informação for susceptível 
de induzir em erro o consumidor quanto à 
origem ou proveniência real do género 
alimentício;
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rótulo no seu conjunto, puderem sugerir 
que o género alimentício tem um país de 
origem ou local de proveniência diferente; 
nestes casos, a indicação deve ser feita em 
conformidade com as regras previstas nos 
n.ºs 3 e 4 do artigo 35.º e as estabelecidas 
em aplicação do n.º 5 do artigo 35.º;

Or. en

Justificação

É importante para os consumidores saberem de onde vêm os produtos. Em alguns casos, 
porém, não é possível indicar um país de origem. As normas em vigor relativas à menção da 
origem no rótulo prevêem a indicação da proveniência numa base voluntária, a menos que a 
ausência dessas indicações seja susceptível de induzir gravemente em erro o consumidor 
quanto à verdadeira origem dos géneros alimentícios. Tal situação deverá ser mantida e não 
renovada, como sucede no artigo 35.º do regulamento. Por tal motivo, deverão ser 
suprimidas todas as referências ao citado artigo.

Alteração 291
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea i)

Texto da proposta da Comissão Alteração

i) O país de origem ou o local de 
proveniência, quando a omissão desta 
indicação for susceptível de induzir 
objectivamente em erro o consumidor 
quanto ao país de origem ou local de 
proveniência reais do género alimentício, 
em especial se a informação que 
acompanha o género alimentício, ou o 
rótulo no seu conjunto, puderem sugerir 
que o género alimentício tem um país de 
origem ou local de proveniência diferente; 
nestes casos, a indicação deve ser feita em 
conformidade com as regras previstas nos 
n.ºs 3 e 4 do artigo 35.º e as estabelecidas 
em aplicação do n.º 5 do artigo 35.º

i) O país de origem ou o local de 
proveniência, quando a omissão desta 
indicação for susceptível de induzir 
significativamente em erro o consumidor 
quanto ao país de origem ou local de 
proveniência reais do género alimentício, 
em especial se a informação que 
acompanha o género alimentício, ou o 
rótulo no seu conjunto, puderem sugerir 
que o género alimentício tem um país de 
origem ou local de proveniência diferente; 
o país de origem ou o local de 
proveniência dos géneros alimentícios 
constituídos por um único ingrediente e 
do ingrediente significativo;

Or. en
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Justificação

Um número crescente de consumidores pretende saber de onde vêm os géneros alimentícios, 
pelo que deverá ser obrigatória a indicação do ao país de origem ou local de proveniência de 
todos os produtos constituídos por um único ingrediente, por exemplo, ovino, porcino, 
caprino, aves de capoeira, produtos lácteos e frutos de casca rija. A informação sobre o país 
de origem ou local de proveniência deverá aplicar-se a todas as variações do género 
alimentício em causa, quer seja fresco, congelado, enlatado ou submetido a outra forma de 
transformação mínima.

Alteração 292
Kathy Sinnott

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea i)

Texto da proposta da Comissão Alteração

i) O país de origem ou o local de 
proveniência, quando a omissão desta 
indicação for susceptível de induzir 
objectivamente em erro o consumidor 
quanto ao país de origem ou local de 
proveniência reais do género alimentício, 
em especial se a informação que 
acompanha o género alimentício, ou o 
rótulo no seu conjunto, puderem sugerir 
que o género alimentício tem um país de 
origem ou local de proveniência diferente; 
nestes casos, a indicação deve ser feita em 
conformidade com as regras previstas nos 
n.ºs 3 e 4 do artigo 35.º e as estabelecidas 
em aplicação do n.º 5 do artigo 35.º

i) O país de origem ou o local de 
proveniência, quando a omissão desta 
indicação for susceptível de induzir 
significativamente em erro o consumidor 
quanto ao país de origem ou local de 
proveniência reais do género alimentício, 
em especial se a informação que 
acompanha o género alimentício, ou o 
rótulo no seu conjunto, puderem sugerir 
que o género alimentício tem um país de 
origem ou local de proveniência diferente; 
o país de origem ou o local de 
proveniência dos géneros alimentícios 
constituídos por um único ingrediente e o 
ingrediente significativo e o ingrediente 
ou ingredientes característicos dos 
géneros alimentícios com vários 
ingredientes;

Or. en

Justificação

A lista de menções obrigatórias constitui o núcleo do regulamento. Por tal motivo, as formas 
de expressão dessas menções não devem ser modificadas através do procedimento de 
comitologia, que se destina a alterar elementos não essenciais.
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Alteração 293
Christa Klaß

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) Uma declaração nutricional. Suprimido

Or. de

Justificação

Existem objecções à obrigação universal de apor uma declaração relativa ao valor 
nutricional.

Alteração 294
María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) Uma declaração nutricional. l) Um rótulo nutricional.

Or. es

Justificação

No Anexo I da presente proposta é utilizado "rótulo nutricional" como sinónimo de 
"declaração nutricional". A alteração pretende esclarecer o termo na versão espanhola.

Alteração 295
María Sornosa Martínez

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea l-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

l-A) o lote a que pertence o produto
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Or. es

Justificação

É necessário incluir nas menções obrigatórias a indicação que permita identificar o lote a 
que pertence o produto alimentar, dado que é indispensável para a rastreabilidade dos 
produtos, porque permite ao consumidor identificar se o produto que adquiriu está afectado 
por um alerta alimentar.

Alteração 296
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea l-A) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

l-A) A medida (expressa em %) em que os 
operadores de empresas do sector 
alimentar cujo nome é indicado no rótulo 
garantem a ausência das seguintes 
práticas na cadeia de fornecimento do 
género alimentício em causa:

1)  trabalho infantil, na acepção do artigo 
2.º da Convenção n.º 138 da OIT;
2)  trabalho forçado, na acepção do artigo 
2.º da Convenção n.º 29 da OIT;
3)  discriminação, na acepção do artigo 
1.º da Convenção n.º 111 da OIT;
4)  violação da liberdade de associação, 
na acepção do artigo 2.º da Convenção n.º 
87 da OIT.

Or. en

Justificação

Para muitos consumidores, é uma preocupação fundamental saber se os géneros alimentícios 
que consomem foram produzidos em condições de trabalho infantil, de trabalho forçado, de 
discriminação ou de violação da liberdade de associação. Por tal motivo, os fabricantes 
deverão ser obrigados a mencionar no rótulo em que medida podem garantir a ausência de 
tais práticas. No caso de não poder ser garantida a ausência dessas práticas, a percentagem 
será de 0%.
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Alteração 297
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As menções referidas no n.º 1 devem ser 
indicadas mediante palavras e números, a 
menos que, no que respeita a uma ou
mais menções, os consumidores recebam 
informação através de outras formas de 
expressão, estabelecidas por medidas de 
execução adoptadas pela Comissão. As 
medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento a fim de o completar devem 
ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º.

2. As menções referidas no n.º 1 devem ser 
indicadas mediante palavras e números.

Or. fr

Justificação

Dado que as disposições que figuram no n.º 1 do presente artigo são obrigatórias, não é 
possível derrogá-las através da introdução de outros meios de expressão. Assim se garante a 
informação ao consumidor, tendo igualmente em conta as várias políticas da UE e dos 
Estados-Membros, nomeadamente em matéria de luta contra o excesso de peso, a obesidade e 
os problemas de nutrição.

Alteração 298
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As menções referidas no n.º 1 devem ser 
indicadas mediante palavras e números, a 
menos que, no que respeita a uma ou mais 
menções, os consumidores recebam 
informação através de outras formas de 
expressão, estabelecidas por medidas de 
execução adoptadas pela Comissão. As 

2. As menções referidas no n.º 1 devem ser 
indicadas mediante palavras e números, a 
menos que, no que respeita a uma ou mais 
menções, os consumidores recebam 
informação através de outras formas de 
expressão, estabelecidas por medidas de 
execução adoptadas pela Comissão. As 
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medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento a fim de o completar devem 
ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º

medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento a fim de o completar devem 
ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º O 
disposto no presente número é aplicável 
sem prejuízo de quanto preceitua o n.º 1 
do artigo 34.º.

Or. de

Justificação

A declaração nutricional em forma gráfica que é prevista no artigo 34.º (na versão constante 
da alteração ao artigo 34.º da autoria da presente proponente) obriga a clarificar, no n.º 2 
do artigo 9.º, que a norma estatuída neste último preceito, segundo a qual as menções devem 
ser indicadas mediante palavras e números, em nada prejudica o disposto no artigo 34.º.     

Alteração 299
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

2. As menções referidas no n.º 1 devem ser 
indicadas mediante palavras e números, a 
menos que, no que respeita a uma ou 
mais menções, os consumidores recebam 
informação através de outras formas de 
expressão, estabelecidas por medidas de 
execução adoptadas pela Comissão. As 
medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento a fim de o completar devem 
ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º

2. As menções referidas no n.º 1 devem ser 
indicadas mediante palavras e números.

Or. en
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Justificação

A lista de menções obrigatórias constitui o núcleo do regulamento. Por tal motivo, as formas 
de expressão dessas menções não devem ser modificadas através do procedimento de 
comitologia, que se destina a alterar elementos não essenciais.

Alteração 300
Liam Aylward

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

2. As menções referidas no n.º 1 devem ser 
indicadas mediante palavras e números, a 
menos que, no que respeita a uma ou mais 
menções, os consumidores recebam 
informação através de outras formas de 
expressão, estabelecidas por medidas de 
execução adoptadas pela Comissão. As 
medidas que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, completando-o, são 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º

2. As menções referidas no n.º 1 devem ser 
indicadas mediante palavras, números e 
códigos de cores, a menos que, no que 
respeita a uma ou mais menções, os 
consumidores recebam informação através 
de outras formas de expressão, 
estabelecidas por medidas de execução 
adoptadas pela Comissão. As medidas que 
tenham por objecto alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento a fim 
de o completar devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Justificação

Clarificação do “campo de visão principal”.

Alteração 301
John Bowis

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

2. As menções referidas no n.º 1 devem ser 2. As menções referidas no n.º 1 devem ser 
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indicadas mediante palavras e números, a 
menos que, no que respeita a uma ou 
mais menções, os consumidores recebam 
informação através de outras formas de 
expressão, estabelecidas por medidas de 
execução adoptadas pela Comissão. As 
medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento a fim de o completar devem 
ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º

indicadas mediante palavras e números.

Or. en

Justificação

A lista de menções obrigatórias constitui o núcleo do regulamento. Por tal motivo, as formas 
de expressão dessas menções não devem ser modificadas através do procedimento de 
comitologia, que se destina a alterar elementos não essenciais.  

Alteração 302
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

2. As menções referidas no n.º 1 devem ser 
indicadas mediante palavras e números, a 
menos que, no que respeita a uma ou mais 
menções, os consumidores recebam 
informação através de outras formas de 
expressão, estabelecidas por medidas de 
execução adoptadas pela Comissão. As 
medidas que têm por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, completando-o, são 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 49.º

2. As menções referidas no n.º 1 devem ser 
indicadas mediante palavras ou números.

Or. en
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Justificação

A lista de menções obrigatórias constitui o núcleo do regulamento. Por tal motivo, as formas 
de expressão dessas menções não devem ser modificadas através do procedimento de 
comitologia, que se destina a alterar elementos não essenciais.

Alteração 303
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da proposta da Comissão Alteração

3. A Comissão pode alterar a lista de 
menções obrigatórias estabelecida no 
n.º 1. As medidas que tenham por objecto 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento a fim de o 
completar devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

A lista de menções obrigatórias constitui o núcleo do regulamento. Por tal motivo, as formas 
de expressão dessas menções não devem ser modificadas através do procedimento de 
comitologia, que se destina a alterar elementos não essenciais.

Alteração 304
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da proposta da Comissão Alteração

3. A Comissão pode alterar a lista de 
menções obrigatórias estabelecida no 
n.º 1. As medidas que tenham por objecto 
alterar elementos não essenciais do 

Suprimido
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presente regulamento a fim de o 
completar devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Justificação

As alterações aos elementos obrigatórios da rotulagem não são "elementos não essenciais" 
do regulamento que poderiam eventualmente ser adoptados através da comitologia.

Alteração 305
John Bowis

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da proposta da Comissão Alteração

3. A Comissão pode alterar a lista de 
menções obrigatórias estabelecida no 
n.º 1. As medidas que tenham por objecto 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento a fim de o 
completar devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

A lista de menções obrigatórias constitui o núcleo do regulamento. Por tal motivo, as formas 
de expressão dessas menções não devem ser modificadas através do procedimento de 
comitologia, que se destina a alterar elementos não essenciais.
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Alteração 306
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode alterar a lista de 
menções obrigatórias estabelecida no n.º 
1. As medidas que tenham por objecto 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento a fim de o 
completar devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Alteração de coerência com a alteração ao considerando 23.

Alteração 307
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da proposta da Comissão Alteração

3. A Comissão pode alterar a lista de 
menções obrigatórias estabelecida no 
n.º 1. As medidas que tenham por objecto 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento a fim de o 
completar devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º.

Suprimido

Or. en
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Justificação

A lista de menções obrigatórias constitui o núcleo do regulamento. Por tal motivo, as formas 
de expressão dessas menções não devem ser modificadas através do procedimento de 
comitologia, que se destina a alterar elementos não essenciais.

Alteração 308
Kathy Sinnott

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da proposta da Comissão Alteração

3. A Comissão pode alterar a lista de 
menções obrigatórias estabelecida no 
n.º 1. As medidas que tenham por objecto 
alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento a fim de o 
completar devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

A presente alteração visa garantir que, no caso das vendas à distância, todas as informações 
obrigatórias sobre os géneros alimentícios, incluindo as exigidas pelo n.º 1, alíneas d), f), g), 
h) e k), do artigo 9.º estejam igualmente disponíveis quando a aquisição é concluída. 

Alteração 309
Marian Harkin

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da proposta da Comissão Alteração

3. A Comissão pode alterar a lista de 
menções obrigatórias estabelecida no 
n.º 1. As medidas que tenham por objecto 
alterar elementos não essenciais do 

Suprimido
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presente regulamento a fim de o 
completar devem ser adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 49.º.

Or. en

Alteração 310
Antonio De Blasio

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Importa no entanto evitar que os 
rótulos alimentares não contenham 
demasiada informação, tornando-se, 
portanto, ilegíveis. É por isso necessário 
especificar que os produtos cuja 
embalagem ou recipiente seja de pequena 
dimensão só devem mencionar as quatro 
principais informações nutricionais 
(energia, proteína, carbo-hidratos e 
gorduras).

Or. hu

Justificação

Para evitar que os rótulos se tornem ilegíveis ou maiores, o que aumentaria os custos e a 
quantidade de resíduos de embalagens, deve limitar-se o número de informações obrigatórias 
no rótulo para as embalagens de dimensão inferior a um dado limite.
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