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BREVE JUSTIFICAÇÃO

1. Opinião do relator

O relator felicita e apoia a proposta da Comissão, que responde às Resoluções do Parlamento, 
de Março de 1998, sobre o Livro Verde sobre os princípios gerais da legislação alimentar na 
UE e, de Junho de 2001, sobre o Livro Branco sobre segurança alimentar. O relator apoia 
especialmente a introdução de princípios e condições gerais para a utilização de alegações e 
felicita o estabelecimento de uma lista sobre alegações nutricionais, condições para alegações 
comparativas, a distinção entre alegações de saúde relacionadas com as funções do organismo 
e as relativas à redução dos riscos de doença, assim como a definição de consumidor baseada 
na jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu. No entanto, existem alguns aspectos da 
proposta que requerem melhorias, em especial: 

2. Perfis nutricionais

A proposta da Comissão visa limitar as alegações nutricionais e de saúde a alimentos "bons". 
O relator considera que não compete à administração - seja local, nacional ou europeia -
decidir quais são os alimentos bons para a saúde dos consumidores. 

A proposta da Comissão levanta diversas questões às quais importa responder antes de avaliar 
o princípio dos perfis nutricionais, nomeadamente:

- Se diferentes pessoas possuem diferentes necessidades de regime alimentar, dependendo do 
seu modo de vida, da sua idade e do seu género, será que podemos falar verdadeiramente em 
alimentos "bons" e "maus", em detrimento de regimes alimentares "bons" e "maus"?

- Terão os consumidores direito a ter acesso a esta informação nutricional independentemente 
do perfil nutricional?

- Por que razão seria admissível que um queijo com baixo teor em gordura alegasse um 
elevado teor em cálcio, mas não que um queijo com elevado teor em gordura e, 
possivelmente, igual ou superior teor em cálcio, não o fizesse?

- Embora não desejemos que os refrigerantes com álcool sejam comercializados como sendo 
benéficos para a saúde, será lógico impedir os produtores de vinho tinto de alegar que a 
ingestão de vinho tinto em quantidades moderadas pode ser benéfica para o coração?

3. Alegações de saúde gerais

O relator considera que a proibição de todas as alegações de saúde gerais e implícitas 
constituiria uma medida desproporcionada. Nos casos em que as alegações são apoiadas por 
conhecimentos científicos e não induzem os consumidores em erro, o tema e o âmbito da 
alegação não devem constituir objecto de legislação. A actual legislação em matéria de 
publicidade enganosa e de rotulagem de embalagens já proíbe a utilização de alegações falsas 
ou que induzam os consumidores em erro. O relator considera que seria preferível executar a 
actual legislação de modo mais coerente e eficaz em vez de elaborar mais legislação com 
poucas probabilidades de melhor execução. 
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As alegações gerais são uma conhecida ferramenta publicitária. As campanhas publicitárias 
com mais êxito alegam que o seu produto, em certa medida, torna as pessoas mais alegres, 
saudáveis, ricas e atraentes para o sexo oposto. Em muitos casos, o objectivo não é a sua 
interpretação literal e não são consideradas uma alegação genuína, mas apenas um "golpe 
publicitário", independentemente de a "alegação" ser feita verbalmente ou com recurso a sons 
e imagens. Seria manifestamente impensável proibir os produtores de apresentar imagens de 
crianças alegres tanto na publicidade, como nas embalagens, ou interditar a sugestão de que 
os flocos de cereais ao pequeno-almoço são aquilo de que as crianças precisam para enfrentar 
um dia de escola. Se isto é autorizado em campanhas publicitárias, por que razão não deverá 
ser autorizado na embalagem ou na publicidade dentro das lojas? A proposta da Comissão 
ameaça criar uma situação de incerteza jurídica em torno da indústria de publicidade 
alimentar. 

4. Marcas registadas

O relator manifesta preocupação quanto ao facto de que a Comissão parece não ter tomado 
plenamente em conta a posição das empresas cujas marcas registadas contêm alegações de 
saúde que sofreriam restrições ao abrigo do novo regulamento. A menos que se introduzissem 
derrogações para estas marcas registadas na aplicação do regulamento, as próprias marcas 
poderiam correr riscos. No entanto, o facto de lhes serem aplicáveis derrogações seria injusto 
para outros produtores que fazem alegações análogas em produtos análogos. 

O relator considera que a resposta não reside numa derrogação específica, mas sim numa 
reapreciação de algumas passagens da proposta que restringem com mais severidade a 
utilização das marcas, em particular os perfis nutricionais e as restrições que visam as 
alegações de saúde gerais e implícitas, por forma a alcançar um tratamento equitativo de toda 
a indústria alimentar e evitar confundir mais os consumidores.

5. Obstáculos à comercialização de produtos

O relator considera que toda a legislação deve ser considerada no contexto mais vasto das 
actuais orientações da OMS, do Codex Alimentarius e do Conselho da Europa, e que se deve 
ter igualmente em conta a recente proposta de regulamento da Comissão relativo às normas 
comuns para a adição de vitaminas e minerais nos alimentos ("fortalecimento alimentar"). 
Todas as novas regras e novos regulamentos devem ser o mais possível aproximadas das 
normas internacionais. 

6. Processo de autorização

O relator manifesta preocupação quanto ao facto de o processo de autorização proposto ser 
demasiado complexo e poder vir a sobrecarregar a Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos. É importante que todas as partes interessadas, incluindo os grupos de 
consumidores e da indústria, tenham a possibilidade de apresentar propostas com vista à 
autorização de alegações de saúde. Tal permitiria garantir a possibilidade de autorizar 
alegações actuais e rigorosas sem sobrecarregar, de forma desproporcionada, os produtores da 
indústria alimentar. No entanto, o relator manifesta preocupação quanto ao facto de o 
processo proposto pela Comissão poder impedir a celeridade do processo de autorização de 
novas alegações à luz de novos dados científicos. Para dar resposta a estas preocupações, a 
Comissão deveria apresentar um processo simplificado. 
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ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Texto da Comissão1 Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 3 bis (novo)

(3 bis) Não devem criar-se novos e 
desnecessários obstáculos ao comércio de 
alimentos com países terceiros. Por 
conseguinte, as disposições devem ser o 
mais possível aproximadas das 
orientações do Codex Alimentarius sobre 
as alegações nutricionais e de saúde. 

Alteração 2
Considerando 6

(6) Os alimentos promovidos com recurso 
a alegações podem ser encarados pelo 
consumidor como tendo uma vantagem 
nutricional, fisiológica ou outra para a 
saúde em comparação com outros produtos 
ou produtos semelhantes sem a adição de 
tais ingredientes. Este facto poderá 
encorajar os consumidores a efectuarem 
escolhas que influenciam directamente o 
seu consumo total de nutrientes ou outras 
substâncias individuais, de uma forma que 
seria oposta ao que é cientificamente 
aconselhável. Para combater este potencial 
efeito indesejável, importa impor 
determinadas restrições no que se refere 
aos produtos que ostentam alegações. 
Neste contexto, factores como a presença 
de determinadas substâncias, tais como o 
teor de álcool do produto ou o seu perfil 
nutricional são critérios adequados para 
determinar se o produto pode, ou não, 

(6) Os alimentos promovidos com recurso 
a alegações podem ser encarados pelo 
consumidor como tendo uma vantagem 
nutricional, fisiológica ou outra para a 
saúde em comparação com outros produtos 
ou produtos semelhantes sem a adição de 
tais ingredientes. Este facto poderá 
encorajar os consumidores a efectuarem 
escolhas que influenciam directamente o 
seu consumo total de nutrientes ou outras 
substâncias individuais, de uma forma que 
seria oposta ao que é cientificamente 
aconselhável. Para combater este potencial 
efeito indesejável, importa impor 
determinadas restrições no que se refere 
aos produtos que ostentam alegações. 
Neste contexto, factores como a presença 
de determinadas substâncias, tais como o 
álcool devem ser tomados em 
consideração para determinar se o produto 
pode, ou não, ostentar alegações. 

  
1 Ainda não se encontra publicado em JO. 
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ostentar alegações. 

Justificação

Se bem que se deva apoiar a tomada em consideração da presença de álcool para determinar 
se se podem fazer alegações sobre esse produto, não seria adequado introduzir uma 
proibição geral das alegações, de outra forma rigorosas, em todas as categorias de produtos. 

Alteração 3
Considerando 7

(7) A definição do perfil nutricional pode 
ter em consideração o teor de diferentes 
nutrientes e substâncias com um efeito 
nutricional ou fisiológico, nomeadamente 
nutrientes como as gorduras, as gorduras 
saturadas, os ácidos gordos trans, o 
sal/sódio e os açúcares cuja ingestão 
excessiva no regime alimentar geral não 
são recomendados e nutrientes como as 
gorduras poli-insaturadas e mono-
insaturadas, outros hidratos de carbono 
disponíveis que não os açúcares, as 
vitaminas, os sais minerais, as proteínas e 
as fibras. Ao definir os perfis nutricionais, 
devem ser tidas em consideração as 
diferentes categorias de alimentos, bem 
como o lugar e o papel que estes 
alimentos ocupam no regime alimentar 
geral. Podem ser necessárias excepções à 
observância dos perfis nutricionais 
estabelecidos para determinados 
alimentos ou categorias de alimentos, 
dependendo do seu papel e da sua 
importância nos hábitos alimentares da 
população. Tratar-se-iam de exercício 
técnicos complexos e a adopção das 
medidas relevantes deverá ser confiada à 
Comissão. 

Suprimido

Justificação

Consequência da alteração ao artigo 4º. 
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Alteração 4
Considerando 11

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

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

Justificação

A base científica tem como objectivo justificar devidamente as alegações nutricionais e de 
saúde, assim como o efeito benéfico alegado. No entanto, não se deve procurar atingir este 
fim de forma desproporcionada, ou seja, o nível de provas deve ser o do "equilíbrio das 
probabilidades" e não o de "além das dúvidas razoáveis". 

Alteração 5
Considerando 13 bis (novo)

(13 bis) A possibilidade de utilizar a 
alegação “baixo teor em gordura” para 
matérias gordas para barrar está prevista 
no Regulamento (CE) nº 2991/94, de 5 de 
Dezembro de 19941, pelo que as alegações 
sobre o teor de gordura não devem ser 
aplicadas a partir de agora para as 
matérias gordas nutricionais para barrar. 
_____________
1 JO L 316, de 9. 12. 1994, pág. 2

Justificação

O presente Regulamento não deve ser aplicado a matérias gordas para barrar para as quais 
o Regulamento (CE) nº 2991/94 prevê regras separadas. Deveria ficar claro que as 
alegações sobre a quantidade de matérias gordas não devem ser aplicadas, a partir de agora, 
às matérias gordas nutricionais para barrar. Essas alegações também são permitidas nos 
termos da Directiva sobre rotulagem de alimentos em relação à Directiva sobre rotulagem 
geral e com base na legislação nacional específica e/ou orientações (Áustria, Alemanha, 
Países Baixos, Reino Unido, etc. ). Estas alegações têm sido utilizadas desde há mais de 40 
anos e contribuíram para os conhecimentos dos consumidores. 
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Alteração 6 
Considerando 17

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

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

Justificação

Consequência da alteração ao artigo 12º. 

Alteração 7
Considerando 20

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

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

Justificação

No caso da alegação de saúde proposta, o que deveria ser examinado e autorizado pela 
Autoridade é mais a sua eficácia do que a sua redacção. 

Alteração 8
Considerando 21 bis (novo)

(21 bis) Devem ser tomadas em 
consideração as necessidades da indústria 
alimentar europeia e em particular as das 
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PME com vista a não menosprezar a 
inovação e a competitividade. 

Alteração 9
Considerando 22

(22) Por motivos de transparência e de 
forma a evitar pedidos múltiplos para 
alegações que já foram avaliadas deverá 
ser criado um Registo de tais alegações. 

(22) Por motivos de transparência e de 
forma a evitar pedidos múltiplos para 
alegações que já foram avaliadas deverá 
ser criado e mantido um Registo público
de tais alegações. 

Justificação

O Registo será colocado à disposição do público e será actualizado regularmente depois da 
sua criação. 

Alteração 10
Artigo 3, n° 2, alínea (c)

(c) declarar ou implicar que um regime 
alimentar equilibrado e variado não pode 
fornecer, em geral, quantidades adequadas 
de nutrientes;

(c) declarar, sugerir ou implicar que um 
regime alimentar equilibrado e variado não 
pode fornecer, em geral, quantidades 
adequadas de nutrientes;

Justificação

Consequência das definições das alegações previstas no artigo 2º. 

Alteração 11
Artigo 4

Artigo 4º
Restrições à utilização de alegações 

nutricionais e de saúde
Suprimido

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

Justificação

O estabelecimento de perfis nutricionais dentro de um quadro regulamentar não pode ser 
apoiado, visto que ultrapassa as restrições "necessárias" e contraria o princípio da 
proporcionalidade. 

A política de protecção do consumidor deve basear-se no princípio fundamental de que os 
consumidores devem ter acesso a provas rigorosas, pertinentes e abrangentes. Uma proposta 
que restringe a informação passível de figurar nos rótulos das embalagens dos produtos, 
salvo por motivos de rigor, pode minar muito do trabalho desenvolvido pela União Europeia 
neste domínio. 

Deve rejeitar-se a falsa dicotomia que visa dividir os alimentos entre "bons" e "maus". A 
composição nutricional dos produtos é menos importante que as quantidades e a combinação 
de alimentos consumidos. Os legisladores devem promover regimes alimentares equilibrados 
e variados que são essenciais ao bem-estar. No entanto, seria desejável que tal se fizesse 
através da educação e não de um regulamento. 

Alteração 12
Artigo 5, nº 1, alínea (a)

(a) deverá demonstrar-se que a presença, a 
ausência ou o teor reduzido da substância a 
respeito da qual é feita a alegação tem um 
efeito nutricional ou fisiológico benéfico, 
tal como estabelecido por dados científicos 
geralmente aceites;

(a) deverá demonstrar-se que a presença, a 
ausência ou o teor reduzido do nutriente 
ou de outra substância a respeito da qual é 
feita a alegação tem um efeito nutricional 
ou de saúde benéfico, tal como 
estabelecido por conhecimentos científicos 
geralmente aceites ou com base na 
autorização concedida de acordo com 
processo descrito nos artigos 14º e 17º; no 
caso de alegações de saúde em relação a 
um alimento ou a uma categoria de 
alimentos tiver sido demonstrado que o 
alimento ou a categoria de alimentos 
objecto da alegação demonstrar tem um 
efeito nutricional ou de saúde benéfico 
estabelecido mediante conhecimentos 
científicos geralmente aceites. 
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Justificação

Os princípios e condições gerais para a utilização de alegações nutricionais e de saúde 
devem ser vistos positivamente como referência que serve para que as autoridades possam 
controlar a utilização de alegações no seu Estado-Membro. No entanto, deve ficar claro que 
também são permitidas alegações de saúde que se refiram especificamente a um alimento ou 
categoria de alimentos. Esta abordagem baseia-se na definição de "alegação de saúde" 
prevista no artigo 2º da proposta, nas directrizes do Conselho da Europa relativas à base 
cientifica das alegações relacionadas com a saúde para os alimentos funcionais e nas 
orientações do Codex Alimentarius sobre a utilização de alegações nutricionais e de saúde". 

Alteração 13
Artigo 5, nº 1, alínea (b)

(b) a substância para a qual é feita a 
alegação:

(b) o nutriente ou outra substância para a 
qual é feita a alegação:

(i) deverá estar contida no produto final em 
quantidade significativa, tal como definido 
na legislação comunitária ou, sempre que 
tais normas não existam, numa quantidade 
que produza o alegado efeito nutricional ou 
fisiológico, tal como estabelecido por 
dados científicos geralmente aceites; ou

(i) deverá estar contida no produto final em 
quantidade significativa, tal como definido 
na legislação comunitária ou, sempre que 
tais normas não existam, numa quantidade 
que produza o alegado efeito nutricional ou 
de saúde, tal como estabelecido por 
conhecimentos científicos geralmente 
aceites; ou

(ii) não deverá estar presente ou estar 
presente numa quantidade reduzida, o que 
irá produzir o alegado efeito nutricional ou 
fisiológico, tal como estabelecido por 
dados científicos geralmente aceites;

(ii) não deverá estar presente ou estar 
presente numa quantidade reduzida como 
definido na legislação comunitária ou, 
quando não existam essas regras, numa 
quantidade que irá produzir o alegado 
efeito nutricional ou de saúde, tal como 
estabelecido por conhecimentos científicos 
geralmente aceites;

Justificação

Com vista a clarificar o texto. 

Alteração 14
Artigo 5, nº 1, alínea (c)

(c) sempre que aplicável, a substância para 
a qual é feita a alegação deverá encontrar-
se numa forma que a torne disponível a ser 
utilizada pelo organismo;

(c) sempre que aplicável, o nutriente ou 
outra substância para a qual é feita a 
alegação deverá encontrar-se numa forma 
que a torne disponível a ser utilizada pelo 
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organismo;

Justificação

Com vista a clarificar o texto. 

Alteração 15
Artigo 5, nº 1, alínea (d)

(d) a quantidade de produto cujo consumo 
se pode razoavelmente esperar deverá 
fornecer uma quantidade significativa da 
substância a que se refere a alegação, tal 
como definido na legislação comunitária 
ou, sempre que tais normas não existam, 
numa quantidade significativa que produza 
o alegado efeito nutricional ou fisiológico, 
tal como estabelecido por dados científicos 
geralmente aceites;

(d) a quantidade de produto cujo consumo 
se pode razoavelmente esperar deverá 
fornecer uma quantidade significativa do 
nutriente ou de outra substância a que se 
refere a alegação, tal como definido na 
legislação comunitária ou, sempre que tais 
normas não existam, numa quantidade 
significativa que produza o alegado efeito 
nutricional ou de saúde, tal como 
estabelecido por conhecimentos científicos 
geralmente aceites;

Justificação

Com vista a clarificar o texto. 

Alteração 16
Artigo 6

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

1. As alegações nutricionais e de saúde 
deverão ser baseadas e substanciadas por 
conhecimentos científicos geralmente 
aceites e o nível de substância deve ser 
proporcional à alegação. 

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

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

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

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

Justificação

A obrigatoriedade de substanciar as alegações para as empresas deve ser proporcional ao 
seu benefício. 

Alteração 17
Artigo 7

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

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

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

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

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

Além disso, e se for caso disso, as 
quantidades de nutrientes ou de outras 
substâncias com as quais se relaciona uma 
alegação nutricional ou de saúde que não 
figuram na rotulagem nutricional deverão 
também ser declaradas nas proximidades 
da informação nutricional, salvo se a 
legislação comunitária existente já exigir 
que figurem noutra parte do rótulo.

Justificação

No passado, a Comissão já reconheceu que os requisitos de rotulagem para a informação 
nutricional não deveriam ser extensivos à publicidade. Por conseguinte, a palavra "geral" 
deve ser suprimida. As restantes alterações visam manter a coerência com outras passagens 
da proposta e impedir a necessidade de incluir no rótulo, mais do que uma vez, a mesma 
informação nutricional. 

Alteração 18
Artigo 9, nº 1

1. Sem prejuízo da Directiva 84/450/CEE, 
uma alegação nutricional que compare a 
quantidade de um nutriente e/ou o valor 

1. Sem prejuízo da Directiva 84/450/CEE, 
uma alegação nutricional que compare a 
quantidade de um nutriente e/ou o valor 
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energético de um alimento com alimentos 
da mesma categoria, apenas deverá ser 
feita caso os alimentos em comparação 
sejam facilmente identificados pelo 
consumidor médio ou estejam claramente 
indicados. A diferença em termos de 
quantidade de um nutriente e/ou valor 
energético deverá ser declarada e a 
comparação deverá referir-se à mesma 
quantidade de alimento. 

energético de um alimento com outro 
alimento apenas deverá ser feita caso os 
alimentos em comparação possam ser 
claramente identificados pelo consumidor 
médio ou estejam claramente indicados. A 
diferença em termos de quantidade dos 
nutrientes em questão e/ou valor 
energético deverá ser declarada e a 
comparação deverá ser feita em referência 
à mesma quantidade de alimento. 

Justificação

O conjunto das condições estabelecidas para as alegações comparativas é digno de apoio. 
No entanto, este artigo deveria ser mais claro para garantir que o consumidor identifique 
claramente os alimentos comparados nas alegações. A alteração também propõe que se 
permita a comparação entre diferentes alimentos, nomeadamente a comparação do teor de 
cálcio num copo de leite e num copo de sumo de laranja ou a comparação da quantidade de 
fibras numa porção de flocos de cereais e noutras conhecidas fontes de fibras como o pão 
integral. 

Alteração 19
Artigo 10, nº 2, alínea (c)

(c) sempre que adequado, uma declaração 
dirigida às pessoas que devem evitar 
utilizar o alimento;

(c) sempre que adequado, um aviso 
dirigido às pessoas que devem evitar 
consumir o alimento; e

Alteração 20
Artigo 11

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

Suprimido

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

Justificação

As alegações nutricionais devem basear-se em investigações reconhecidas e aprovadas ou em 
conhecimentos científicos geralmente aceites. Os produtores devem estar aptos a fazer 
alegações que possam substanciar, desde que estas sejam passíveis de ser bem 
compreendidas pelos consumidores. As alegações que induzem os consumidores em erro já 
deveriam estar abrangidas pela actual legislação em matéria de publicidade enganosa. 

As proibições gerais da utilização de alegações relativas ao bem-estar, aos efeitos 
psicológicos ou à perda de peso podem ser contrárias aos objectivos mais abrangentes de 
saúde pública da OMS e da UE, restringindo a capacidade por parte dos consumidores de 
fazerem "escolhas informadas" e impedindo os consumidores de conseguirem acesso a 
produtos alimentares benéficos para a saúde. 

Por último, o conceito de uma alegação de saúde implícita é, em si mesmo, tão vago quanto 
cria incerteza jurídica. A proposta da Comissão dá pouca margem aos consumidores para 
utilizarem o seu senso comum e decidirem que alegações devem ser literalmente 
interpretadas e quais são meros golpes publicitários. Poderiam as imagens de crianças 
risonhas em embalagens de rebuçados ser consideradas uma alegação de que os rebuçados 
fazem as crianças felizes?

Alteração 21
Artigo 12

1. Em derrogação ao disposto no nº 1 do 
artigo 10º, podem ser feitas as alegações de 
saúde que descrevem o papel de um 
nutriente ou de outra substância no 
crescimento, no desenvolvimento e nas 
funções normais do organismo, que se 

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

baseiam em conhecimentos científicos 
geralmente aceites e são bem 
compreendidas pelo consumidor médio, 
desde que se baseiem nas alegações 
contidas na lista prevista no nº 2. 

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

2. Os Estados-Membros e as partes 
interessadas, incluindo os grupos de 
consumidores e os representantes da 
indústria, deverão ser solicitados a
fornecer à Comissão listas de alegações 
que gostariam que fossem incluídas na 
lista comunitária de alegações permitidas, 
o mais tardar até . . [último dia do mês de 
adopção do presente regulamento + 1 
ano]. 

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

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

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

A lista poderá ser alterada em 
conformidade com o procedimento referido 
no nº 2 do artigo 23º, sob iniciativa da 
Comissão ou a pedido de um 
Estado-Membro. 

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

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

A Autoridade deverá considerar os pedidos formulados por organizações não-
governamentais, incluindo grupos de consumidores e representantes da indústria. Após a 
elaboração de uma lista deve estabelecer-se um período de transição, antes de o regulamento 
produzir todos os seus efeitos, para que os produtores possam reformular as suas embalagens 
em consonância com as novas regras e para que grossistas e retalhistas possam esgotar as 
suas existências. Este ponto é especialmente importante para pequenas e médias empresas. 

Alteração 22
Artigo 13, nº 2

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

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

Alteração 23
Artigo 14, nº 1, parágrafo 1

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

1. Para obter a autorização referida no nº 1 
do artigo 10º e no nº1 do artigo 13º, deverá 
ser apresentado um pedido à Autoridade. 

Justificação

Os pedidos de autorização são apresentados com base nos dois artigos. 

Alteração 24
Artigo 14, nº 1, alínea (c)

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

(c) deverá tornar público o resumo do 
processo mencionado na alínea f) do nº 2. 

Justificação

A referência na alínea c) deve ser à alínea f) do nº2 e não à alínea f) do nº 3. 
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Alteração 25
Artigo 14, nº 2, alínea (b)

(b) alimento ou a categoria de alimentos 
acerca do qual deverá ser feita a alegação 
de saúde, bem como as suas características 
particulares;

(b) alimento ou a categoria de alimentos ou 
um dos seus constituintes acerca do qual 
deverá ser feita a alegação de saúde, bem 
como as suas características particulares;

Justificação

Em consequência da definição de alegação de saúde do artigo 2º. 

Alteração 26
Artigo 14, nº 2, alínea (e)

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

(e) um exemplo ilustrativo da redacção na 
língua na qual o processo é apresentado à 
Autoridade e, se for o caso, condições 
específicas de utilização;

Justificação

Não deve exigir-se ao requerente que apresente uma proposta exacta de redacção final da 
alegação, nem que seja apresentada uma redacção exacta na decisão da Autoridade. Tanto 
os produtores, como os agentes de publicidade devem ser livres de usar a sua criatividade no 
modo como vendem os seus produtos, desde que todas as alegações obedeçam ao espírito e à 
letra da alegação autorizada. Para permitir que as organizações não-governamentais 
contribuam para a lista, a Autoridade deve aceitar redacções em qualquer uma das línguas 
comunitárias, embora a decisão da Autoridade deva estar disponível em todas as línguas. 

Alteração 27
Artigo 15, nº 3

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

3. A fim de preparar o seu parecer, a 
Autoridade deverá verificar que o exemplo 
ilustrativo da redacção da alegação de 
saúde:

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

(a) é apoiada por conhecimentos 
científicos;

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

(b) está em conformidade com os critérios 
estabelecidos no presente regulamento;

(c) que a redacção proposta da alegação 
de saúde é compreensível e tem 

(c) é compreensível e tem significado para 
o consumidor;
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significado para o consumidor;

Justificação

Consequência da alteração anterior. 

Alteração 28
Artigo 15, nº 4, alínea (b)

(b) a designação do alimento ou da 
categoria de alimentos acerca do qual 
deverá ser utilizada a alegação de saúde, 
bem como as suas características 
particulares;

(b) a designação do alimento ou da 
categoria de alimentos ou de um dos seus 
constituintes acerca do qual deverá ser 
utilizada a alegação de saúde, bem como as 
suas características particulares;

Justificação

Em consequência da definição de alegação de saúde do artigo 2º. 

Alteração 29
Artigo 15, nº 4, alínea (c)

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

(c) o significado e um exemplo ilustrativo 
de redacção, em todas as línguas 
comunitárias, da alegação de saúde 
proposta;

Justificação

Em consequência da alteração ao nº 2 do artigo 14º e ao nº 3 do artigo 15º. 

Alteração 30
Artigo 19, nº 1, introdução

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

1. No que diz respeito às alegações de 
saúde autorizadas com base nos dados de 
propriedade industrial, os dados 
científicos e outras informações constantes 
do processo do pedido de autorização, 
exigidos ao abrigo do disposto no nº 2 do 
artigo 14º, não poderão ser utilizados para 
benefício de outro requerente durante um 
período de sete anos a contar da data da 
autorização, a menos que o requerente 
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que: anterior tenha dado o seu acordo à 
utilização dos referidos dados e 
informações e sempre que:

Justificação

Para fins de clarificação. 

Alteração 31
Artigo 19, nº 2 bis (novo)

2 bis. Os números 1 e 2 não impedem que 
um outro requerente não obtenha 
autorização no caso de uma alegação de 
saúde apresentada por esse requerente ser 
autorizada com base em dados de 
propriedade industrial ou em quaisquer 
outros dados científicos e informação não 
designada de propriedade prevista no 
pedido se esses dados ou informação 
forem suficientes para autorizar o 
alegação de saúde. 

Justificação

Deve ser apoiada a disposição que concede sete anos de protecção de dados e de 
exclusividade comercial para alegações de saúde baseadas em dados de propriedade 
industrial. No entanto, a intenção da Comissão não é totalmente clara. Por exemplo, a 
proposta não especifica se dois produtores que tenham apresentado um processo com as 
mesmas provas têm ambos direitos de exclusividade ou se um dos requerentes fica impedido 
de receber autorização. Por conseguinte, o número 2 bis visa clarificar esta questão. 

Alteração 32
Artigo 19, nº 2 ter (novo)

2 ter. Os números 1 e 2 devem ser 
aplicados a qualquer pedido baseado em 
dados de propriedade industrial 
independentemente da ordem de 
prioridade em que o pedido foi 
apresentado. 

Justificação

Deve ser apoiada a disposição que concede sete anos de protecção de dados e de 
exclusividade comercial para alegações de saúde baseadas em dados de propriedade 
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industrial. No entanto, a intenção da Comissão não é totalmente clara. Por exemplo, a 
proposta não especifica se dois produtores que tenham apresentado um processo com as 
mesmas provas têm ambos direitos de exclusividade ou se um dos requerentes fica impedido 
de receber autorização. Por conseguinte, o número 2 ter visa clarificar este assunto. 

Alteração 33
Artigo 19 bis (novo)

Artigo 19º bis
Confidencialidade

1. O requerente poderá indicar que dados 
e informação apresentados nos termos do 
presente Regulamento deseja que sejam 
tratados como confidenciais com base no 
facto de a sua divulgação poder 
prejudicar consideravelmente a sua 
posição competitiva. Neste caso, deverão 
ser proporcionados motivos verificáveis. 
2. A Comissão determinará após consulta 
ao requerente que dados e informação, 
além da especificada no nº3, devem ser 
mantidos como confidenciais e deve 
informar o requerente da sua decisão. 
3. Os seguintes dados e informação não 
serão considerados confidenciais:
(a) nome e características essenciais do 
alimento que lhe conferem as suas 
propriedades relacionadas com a saúde;
(b) as conclusões dos estudos realizados 
em modelos in vitro, em animais e em 
seres humanos, e considerados 
adequados, que tenham importância para 
a avaliação dos efeitos dos alimentos e dos 
seus ingredientes na nutrição e saúde 
humanas;
(c) os métodos de detecção ou 
quantificação das características chave 
dos alimentos ou dos seus ingredientes 
que sejam necessários para o controlo 
oficial. 
4. Não obstante o nº 2 a Autoridade 
deverá, por pedido, fornecer à Comissão e 
aos Estados-Membros toda a informação 
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de que disponha, incluindo todos os dados 
ou informação consideradas como 
confidencial nos termos do nº 2. 
5. A Autoridade deverá aplicar os 
princípios do Regulamento (CE) n° 
1049/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 30 de Maio de 2001, relativo 
ao acesso do público aos documentos do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão1, quando trate de pedidos de 
acesso aos documentos em posse da 
Autoridade. 
6. Os Estados-Membros, a Comissão e a 
Autoridade devem manter confidenciais 
todos os dados e informação considerada 
confidencial nos termos do nº 2 excepto 
quando se considere oportuno que esses 
dados e informação sejam divulgados 
para proteger a saúde humana. Os 
Estados-Membros deverão tratar os 
pedidos de acesso aos documentos 
recebidos nos termos do presente 
Regulamento de acordo com o artigo 5º 
do Regulamento (CE) nº 1049/2001. 
7. Se um requerente retirar ou tiver 
retirado um pedido, os Estados-Membros, 
a Comissão e a Autoridade devem 
respeitar a confidencialidade dos dados e 
informações comerciais e industriais, 
incluindo as informações relativas à 
investigação e ao desenvolvimento, bem 
como toda a informação sobre a qual 
existem discrepâncias entre a Comissão e 
o requerente acerca do seu carácter 
confidencial. 
1 JO L 145 de 31. 5. 2001, p. 43. 

Alteração 34
Artigo 19 ter (novo)

Artigo 19º ter
Protecção de dados confidenciais

1. Os dados científicos e outras 
informações apresentadas ao abrigo do 



PE 353.538v02-00 24/38 PA\558962PT.doc

PT

disposto no nº 2 do artigo 14º, e que estão 
protegidos ao abrigo do artigo 19 bis, não 
poderão ser utilizados para benefício de 
outro requerente durante um período de 
sete anos a contar da data da autorização, 
a menos que o requerente anterior tenha 
dado o seu acordo à utilização dos 
referidos dados e informações. 
2. No fim do período de sete anos os 
resultados de toda ou parte da avaliação 
conduzida com base nos dados científicos 
e informação contida no processo poderão 
ser utilizados pela Autoridade para 
benefício de um outro requerente. 

Justificação

Para fomentar o investimento na investigação, promover a inovação e assegurar uma 
concorrência justa, é indispensável uma adequada protecção dos dados. Na prática, o direito 
exclusivo de referência aos direitos de propriedade dos dados nunca será suficiente porque 
os ensaios clínicos são habitualmente executados com terceiras partes como as 
universidades. Na maior parte dos casos, os produtores irão dar às universidades o direito de 
utilizar os dados para fins de formação, publicação e outras investigações. 

Alteração 35
Artigo 21, nº 1

1. Sempre que seja feita referência ao 
presente artigo, será aplicável o 
procedimento previsto nos nºs 2, 3 e 4. 

Suprimido

Justificação

Supérfluo. 

Alteração 36
Artigo 21, nº 3

3. A Comissão deverá consultar o Comité 
Permanente da Cadeia Alimentar e da 
Saúde Animal, criado pelo nº 1 do artigo 
58º do Regulamento (CE) nº 178/2002 (a 
seguir designado como o “Comité”), caso 
considere útil tal consulta ou caso um 
Estado-Membro o solicite e deverá emitir 

3. A Comissão deverá consultar o Comité 
Permanente da Cadeia Alimentar e da 
Saúde Animal, criado pelo nº 1 do artigo 
58º do Regulamento (CE) nº 178/2002, 
caso considere útil tal consulta ou caso um 
Estado-Membro o solicite e deverá emitir 
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um parecer sobre as medidas previstas. um parecer sobre as medidas previstas. 

Justificação

Não carece de justificação. 

Alteração 37
Artigo 22

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

Suprimido

Desse facto informará os restantes 
Estados-Membros e a Comissão e 
apresentará os motivos para a sua 
suspensão. 
2. Será adoptada uma decisão, em 
conformidade com o procedimento 
referido no nº 2 do artigo 23º, após, 
sempre que adequado, a emissão de um 
parecer da Autoridade. 
A Comissão poderá dar início a este 
procedimento por sua própria iniciativa. 
3. O Estado-Membro referido no nº 1 
poderá manter a suspensão até que lhe 
seja notificada a decisão mencionada no 
nº 2. 

Justificação

A proposta permite que os Estados-Membros estabeleçam procedimentos potencialmente 
morosos para a aprovação das alegações e confere-lhes a possibilidade de suspender 
temporariamente a utilização dessa alegação. Tal parece desproporcionado em relação aos 
objectivos do regulamento e poderia aumentar imenso os custos para as empresas, 
dissuadindo simultaneamente do fornecimento transfronteiriço de bens. 
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Alteração 38
Artigo 23, nº 1

1. A Comissão será assistida pelo Comité 
Permanente da Cadeia Alimentar e da 
Saúde Animal criado pelo nº 1 do artigo 
58º do Regulamento (CE) nº 178/2002, a 
seguir designado “o Comité”. 

1. A Comissão será assistida pelo Comité 
Permanente da Cadeia Alimentar e da 
Saúde Animal criado pelo nº 1 do artigo 
58º do Regulamento (CE) nº 178/2002. 

Alteração 39
Artigo 23, nº 2, parágrafo 2

O período previsto no nº 6 do artigo 5º da 
Decisão 1999/468/CE é de três meses. 

O período previsto no nº 6 do artigo 5º da 
Decisão 1999/468/CE não excederá dois 
meses. 

Justificação

Para reduzir procedimentos morosos, o prazo será limitado a dois meses. Esta alteração 
reflecte também a letra e o espírito do nº 6 do artigo 5º da Decisão 1999/468/CE, que não 
estabelece que o período "é de três meses", que é a formulação utilizada no regulamento 
proposto, mas que prevê que o período relevante seja estabelecido em cada instrumento 
básico e em nenhum caso exceda três meses a partir da data de envio ao Conselho. 

Alteração 40
Artigo 25 bis (novo)

Artigo 25º bis
Período de transição 

As alegações de saúde que não se 
enquadrem no estabelecido no nº 1 do 
artigo 12º utilizadas para alimentos, 
categorias de alimentos ou ingredientes de 
alimentos quando o presente regulamento 
entrar em vigor e que cumpram as 
disposições existentes podem continuar a 
ser utilizadas desde que seja apresentado 
um pedido nos termos do artigo 14º no 
prazo de doze meses após a entrada em 
vigor do presente regulamento e até seis 
meses depois de ter sido tomada uma 
decisão final nos termos do artigo 16º. 
Não se aplicam a estes pedidos os prazos 
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estabelecidos nos nºs 1 e 2 do artigo 15º e 
nº 1 do artigo 16º. 

Justificação

É essencial estabelecer um período de transição que permita que as alegações existentes com 
base científica e legalmente formuladas continuem em utilização até que sejam 
adequadamente integradas nas disposições do presente regulamento. 

Alteração 41
Anexo, antes de "Baixo valor energético" (novo)

Sem prejuízo das alegações nutricionais 
enumeradas no Anexo, serão autorizadas 
as afirmações de factos comprováveis que 
cumpram os princípios gerais 
estabelecidos no artigo 3º, tais como 
conteúdo em calorias ou outras 
características nutricionais. 

Justificação

A proposta proibiria declarações factuais, tais como "contém menos de 300 calorias" ou 
contém "2 gramas de sal". Estas descrições devem ser permitidas, já que são essencialmente 
declarações de factos científicos e não infringem os princípios gerais estabelecidos no artigo 
3º da proposta. Por esta razão, deve incluir-se no início do anexo uma cláusula geral para 
este fim. 

Alteração 42
Anexo, "Baixo teor em gordura"

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

Uma alegação de que um alimento é de 
baixo teor em gordura, e qualquer alegação 
que possa ter o mesmo significado para o 
consumidor, apenas poderá ser feita 
quando o produto contenha menos de 3 g 
de gordura por 100 g ou menos de 1,5 g de 
gordura por 100 ml (1,8 g de gordura por 
100 ml de leite meio gordo). Esta alegação 
aplicar-se-á sem prejuízo da expressão 
"fraco teor de matérias gordas" a que se 
refere o artigo 5º do Regulamento (CE) n° 
2991/94. Uma alegação de "baixo teor em 
gordura" pode também ser aplicada ao 
queijo se o teor em gordura for de, pelo 
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menos, 10%, mas inferior a 25% da 
matéria seca do queijo. 

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

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

Justificação

As alegações não devem aplicar-se às matérias gordas para barrar, para as quais o 
Regulamento (CE) n° 2991/94 estabelece regras específicas. De acordo com o Regulamento 
(CE) n° 2991/94, o termo "light" pode ser aplicado a um produto se o seu teor de matérias 
gordas for de 41% a 62% e a expressão "teor reduzido de matérias gordas" ou "meio gordo" 
se o teor de gorduras do produto não for superior a 41%. De acordo com o nº 23 da 
exposição de motivos da Comissão, o Regulamento (CE) n° 2991/94 terá que ser ajustado ao 
presente regulamento. O Regulamento (CE) n° 2991/94 aplica-se apenas às matérias gordas 
para barrar e dificilmente poderá ser totalmente ajustado a um regulamento geral que se 
aplica a todos os produtos alimentares. Por esta razão, deve estabelecer-se claramente, neste 
momento, que as alegações sobre o teor de gordura não serão aplicáveis às gorduras 
nutricionais para barrar sem prejuízo do Regulamento (CE) n° 2991/94. 

Alteração 43
Anexo, "Sem gordura"

Uma alegação de que um alimento é sem 
gordura, e qualquer alegação que possa ter 
o mesmo significado para o consumidor, 
apenas poderá ser feita quando o produto 
contenha menos de 0,5 g de gordura por 
100g ou por 100 ml. No entanto, serão 
proibidas as alegações expressas como 
“isento de gordura a X%”. 

Uma alegação de que um alimento é sem 
gordura, e qualquer alegação que possa ter 
o mesmo significado para o consumidor, 
apenas poderá ser feita quando o produto 
contenha menos de 0,5 g de gordura por 
100g ou por 100 ml. No entanto, serão 
proibidas as alegações expressas como 
“isento de gordura a X%”. A alegação 
"sem gordura" pode também ser aplicada 
a queijos, se o seu teor em gordura for 
inferior a 10% da matéria seca do queijo. 

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

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

Justificação

A alegação deve aplicar-se a queijos com um teor em gordura particular. De acordo com as 
normas da FIL e o Codex aplicado aos queijos e, por exemplo, a legislação finlandesa 
relevante, o queijo pode ser considerado sem gordura se o teor em gordura da matéria seca 
for inferior a 10%. 



PA\558962PT.doc 29/38 PE 353.538v02-00

PT

Alteração 44
Anexo, após "Sem gordura saturada" (novo)

ELEVADO TEOR EM GORDURA 
INSATURADA e/ou ELEVADO TEOR 
EM GORDURA MACIA
Uma alegação de que um alimento é de 
um elevado teor em gordura insaturada / 
gordura macia, e qualquer alegação que 
possa ter o mesmo significado para o 
consumidor, apenas poderá ser feita 
quando o total de gordura insaturada 
constituir, pelo menos, 70% do teor total 
em gordura do produto. 
No caso dos alimentos naturalmente com 
um teor elevado em gordura insaturada 
e/ou gordura macia, o termo 
"naturalmente" pode ser utilizado como 
um prefixo da alegação. 

Justificação

Deve ser permitido utilizar alegações também quanto à qualidade da gordura e não apenas 
quanto ao teor em gordura saturada. Por exemplo, deve permitir-se a alegação de que o 
produto tem "elevado teor em gordura poli-insaturada", "elevado teor em gordura 
mono-insaturada" e "elevado teor em gordura Ómega-3". Em consequência, devem ser 
estabelecidas determinadas condições para a utilização da alegação "alto teor em gordura 
insaturada e/ou alto teor em gordura macia". Existem diferenças concretas na qualidade e 
valor nutricional das diversas gorduras. As gorduras com teores elevados em ácidos gordos 
insaturados têm reconhecidamente um impacto benéfico na nutrição humana, especialmente 
quando substituem gorduras saturadas ou duras no regime alimentar. 

Alteração 45
Anexo, após novo "Elevado teor em gordura insaturada e/ou Elevado teor em gordura macia" 

(novo)

ELEVADO TEOR EM GORDURA 
POLI-INSATURADA
Uma alegação de que um alimento é de 
um elevado teor em gordura poli-
insaturada, e qualquer alegação que 
possa ter o mesmo significado para o 
consumidor, apenas poderá ser feita 
quando, pelo menos, 45% dos ácidos 
gordos do produto resultam de gorduras 
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poli-insaturadas. 
No caso dos alimentos naturalmente de 
elevado teor em gordura poli-insaturada, 
o termo “naturalmente” pode ser utilizado 
como um prefixo da alegação. 

Justificação

O nível proposto (pelo menos 45%) figura desde há muitos anos na legislação ou nos códigos 
de conduta de alguns países, o que contribuiu para melhorar os hábitos alimentares da 
população em termos de ingestão de gorduras poli-insaturadas. 

Alteração 46
Anexo, após novo "Elevado teor em gordura poli-insaturada" (novo)

ELEVADO TEOR EM GORDURA 
MONO-INSATURADA
Uma alegação de que um alimento é de 
um elevado teor em gordura 
mono-insaturada, e qualquer alegação 
que possa ter o mesmo significado para o 
consumidor, apenas poderá ser feita 
quando pelo menos 45% dos ácidos 
gordos do produto resultam de gorduras 
mono-insaturadas. 
No caso dos alimentos naturalmente de 
elevado teor em gordura 
mono-insaturada, o termo 
“naturalmente” pode ser utilizado como 
um prefixo da alegação. 

Justificação

De acordo com um relatório recente da OMS, quando as gorduras mono-insaturadas 
substituem as gorduras saturadas, tanto o colesterol total como o colesterol LDL diminuem. 
Estudos complementares sobre a dieta mediterrânica, que é rica em gorduras mono-
insaturadas e à base de fruta, legumes e peixe, demonstram que a população desta região 
está menos exposta ao risco de doenças cardiovasculares. A OMS reconhece que as gorduras 
mono-insaturadas constituem uma fonte importante de gorduras no regime alimentar e 
sugere que as gorduras mono-insaturadas compensem a diferença entre as gorduras 
saturadas, os ácidos gordos trans e as gorduras poli-insaturadas, que representam cerca de 
33% a 46% do valor energético dos ácidos gordos ou entre 10% e 14% do valor calórico. 
Uma alegação de "elevado teor em gordura mono-insaturada" deveria corresponder a estas 
percentagens. 
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Alteração 47
Anexo, após novo "Elevado teor em gordura mono-insaturada" (novo)

ELEVADO TEOR EM OMEGA 3
Uma alegação de que um alimento é de 
um elevado teor em omega 3, e qualquer 
alegação que possa ter o mesmo 
significado para o consumidor, apenas 
poderá ser feita quando estejam reunidas 
pelo menos uma das condições seguintes:
- um teor mínimo em ácido alfa-linolénico
de 3 g por 100 g do produto,
- um teor mínimo em omega 3 de cadeia 
longa de 300 mg por 100 g do produto. 
No caso dos alimentos naturalmente de 
elevado teor em omega 3, o termo 
“naturalmente” pode ser utilizado como 
um prefixo da alegação. 

Justificação

A OMS recomenda um aumento da ingestão de ácidos alfa-linolénicos de 1% a 2% do valor 
energético, o que equivale a cerca de 2 a 4 g por dia. As principais fontes de ácidos alfa-
linolénicos são a margarina, os cremes para barrar, os bolos, as bolachas e os fritos. Os 
níveis propostos implicam que a ingestão diária de, por exemplo, 20 g de margarina/cremes 
para barrar forneceria 0,6 g de ácido alfa-linolénico por dia. 

Alteração 48
Anexo, após novo "Elevado teor em omega 3" (novo)

SEM COLESTEROL
Uma alegação de que um alimento é sem 
colesterol, e qualquer alegação que possa 
ter o mesmo significado para o 
consumidor, apenas poderá ser feita 
quando o produto contenha: 
a) menos de 0,005 g por 100 g (sólidos) ou 
menos de 0,005 g por 100 ml (líquidos) e
b) menos de 1,5 g de gordura saturada por 
100 g (sólidos) ou 0,75 g de gordura 
saturada por 100 ml (líquidos) e
c) menos de 10% de valor energético de 
gordura saturada ou 70% de gorduras 
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insaturadas em relação ao total dos ácidos 
gordos. 
No caso dos alimentos naturalmente sem 
colesterol, o termo “naturalmente” pode 
ser utilizado como um prefixo da 
alegação. 

Justificação

Esta alegação foi aprovada pelo Codex Alimentarius. A ingestão de colesterol pela 
população em geral é, em média, de cerca de 200-300 mg/dia. Os óleos e as gorduras 
vegetais têm um nível de colesterol inferior a 5 mg por 100 g, ao passo que as gorduras 
animais têm um teor em colesterol de cerca de 300 mg por 100 g. A substituição de 20 g de 
gordura animal por 20 g de gordura vegetal permite reduzir a ingestão de colesterol de 50 a 
60 mg/dia, ou seja, uma redução de 20%-25%, o que diminui consideravelmente o nível total 
de plasma e o colesterol LDL. 

Alteração 49
Anexo, após "Sem adição de açúcares" (novo)

BAIXO TEOR EM LACTOSE
Uma alegação de que um alimento é de 
um baixo teor em lactose, e qualquer 
alegação que possa ter o mesmo 
significado para o consumidor, apenas 
poderá ser feita quando o produto 
contenha menos de 1 g de lactose por 100 
g ou por 100 ml do alimento pronto para 
consumo. 
No caso dos alimentos naturalmente de 
baixo teor em lactose, o termo 
“naturalmente” pode ser utilizado como 
um prefixo da alegação. 

Justificação

A intolerância à lactose é um problema comum que impede uma parte importante da 
população de consumir produtos lácteos tradicionais. Os produtos lácteos são a base dos 
regimes alimentares tradicionais. São ricos em cálcio e uma fonte de vitamina D, B2, B12 e 
iodo, constituindo um elemento nutricional importante para o conjunto da população. Dado 
que a indústria alimentar oferece uma vasta gama de produtos de baixo teor em lactose e sem 
lactose, os consumidores que sofrem de intolerância à lactose (por exemplo, 17% da 
população da Finlândia) estão habituados a obter informações sobre a natureza dos produtos 
que lhes convém. 
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Em diversos países da UE não existe um limite comum para as alegações sobre o teor em 
lactose. Os produtos lácteos de ”baixo teor em lactose" deveriam conter menos de 1 g por 
100 g ou por 100 ml do alimento pronto para consumo. 

Alteração 50
Anexo, após novo "Baixo teor em lactose" (novo)

SEM LACTOSE
Uma alegação de que um alimento é sem 
lactose, e qualquer alegação que possa ter 
o mesmo significado para o consumidor, 
apenas poderá ser feita quando o produto 
não contenha uma quantidade detectável 
de lactose quando analisado (ou seja, 
menos de 10 mg por 100 g ou por 100 ml 
do alimento pronto para consumo). 
No caso dos alimentos naturalmente sem 
lactose, o termo “naturalmente” pode ser 
utilizado como um prefixo da alegação. 

Justificação

A intolerância à lactose é um problema comum que impede uma parte importante da 
população de consumir produtos lácteos tradicionais. Os produtos lácteos são a base dos 
regimes alimentares tradicionais. São ricos em cálcio e uma fonte de vitamina D, B2, B12 e 
iodo, constituindo um elemento nutricional importante para o conjunto da população. Dado 
que a indústria alimentar oferece uma vasta gama de produtos de baixo teor em lactose e sem 
lactose, os consumidores que sofrem de intolerância à lactose (por exemplo, 17% da 
população da Finlândia) estão habituados a obter informações sobre a natureza dos produtos 
que lhes convém. 

Alteração 51
Anexo, após novo "Sem lactose" (novo)

SEM GLÚTEN
Uma alegação de que um alimento é sem 
glúten, e qualquer alegação que possa ter 
o mesmo significado para o consumidor, 
apenas poderá ser feita quando o produto 
contenha menos de 200 ppm (200 
microgramas / 100 g). 
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Justificação

Dado o número crescente de pessoas que sofrem de alergia ao glúten, é necessário definir o 
conceito de alimentos "sem glúten". Como a totalidade dos alimentos sem glúten não é 
abrangida pelas disposições relativas a alimentos destinados a uma alimentação especial, 
importa incluir essas alegações na lista de alegações nutricionais autorizadas e definir as 
respectivas condições de utilização. A alteração propõe que sejam fixados a nível 
comunitário limites para o teor em glúten, a exemplo da proposta de alteração das 
Orientações para a utilização de Alegações Nutricionais apresentada à comissão do Codex 
(ALNORM 97/26 app V). 

Alteração 52
Anexo, após novo "Sem glúten" (novo)

NATURALMENTE SEM GLÚTEN
Uma alegação de que um alimento é 
naturalmente sem glúten, e qualquer 
alegação que possa ter o mesmo 
significado para o consumidor, apenas 
poderá ser feita quando o produto não 
contenha uma quantidade detectável de 
glúten, ou seja, menos de 20 ppm (20 
microgramas / 100 g). 

Justificação

Ver a justificação da alteração 59. 

Alteração 53
Anexo, "Baixo teor em sódio / sal"

BAIXO TEOR EM SÓDIO / SAL BAIXO TEOR EM SÓDIO
Uma alegação de que um alimento é de 
baixo teor em sódio, e qualquer alegação 
que possa ter o mesmo significado para o 
consumidor, apenas poderá ser feita 
quando o produto contenha menos de 0,12 
g de sódio, ou o valor equivalente em sal, 
por 100 g ou por 100 ml. 

Uma alegação de que um alimento é de 
baixo teor em sódio, e qualquer alegação 
que possa ter o mesmo significado para o 
consumidor, apenas poderá ser feita 
quando o produto contenha menos de 0,12 
g de sódio por 100 g ou por 100 ml. 

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

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

É conveniente suprimir o "sal" enquanto opção de uma alegação sobre o "teor em sódio/sal" 
e exprimir reservas quanto à relação entre o teor em sódio e o teor em sal estabelecida no 
anexo. O sal é apenas uma das fontes de sódio dos alimentos e, por conseguinte, deve ser 
feita uma distinção entre os dois produtos. Por outro lado, a ingestão total de sal pela 
população depende do tipo de regime alimentar, que inclui diferentes tipos de alimentos nos 
Estados-Membros. 

As alegações sobre o teor em sal devem basear-se em valores aplicáveis a determinados 
grupos de alimentos, como por exemplo os queijos, os produtos à base de carne, os produtos 
à base de peixe, o pão, os flocos de cereais ou os alimentos prontos para consumo. Proponho 
que as informações/alegações sobre o teor em sal ("elevado", "baixo" ou "sem") dos 
alimentos sejam decididas/reguladas a nível nacional.

Alteração 54
Anexo, "Muito baixo teor em sódio / sal"

MUITO BAIXO TEOR EM SÓDIO / SAL MUITO BAIXO TEOR EM SÓDIO

Uma alegação de que um alimento é de 
muito baixo teor em sódio, e qualquer 
alegação que possa ter o mesmo 
significado para o consumidor, apenas 
poderá ser feita quando o produto contenha 
menos de 0,04g de sódio, ou o valor 
equivalente em sal, por 100 g ou por 100 
ml. 

Uma alegação de que um alimento é de 
muito baixo teor em sódio, e qualquer 
alegação que possa ter o mesmo 
significado para o consumidor, apenas 
poderá ser feita quando o produto contenha 
menos de 0,04g de sódio por 100 g ou por 
100 ml. 

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

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

Justificação

Ver a justificação da alteração 61. 

Alteração 55
Anexo, "Sem sódio ou sem sal"

SEM SÓDIO ou SEM SAL SEM SÓDIO

Uma alegação de que um alimento é sem 
sódio, e qualquer alegação que possa ter o 
mesmo significado para o consumidor, 
apenas poderá ser feita quando o produto 

Uma alegação de que um alimento é sem 
sódio, e qualquer alegação que possa ter o 
mesmo significado para o consumidor, 
apenas poderá ser feita quando o produto 
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contenha menos de 0,005 g de sódio, ou o 
valor equivalente em sal, por 100 g. 

contenha menos de 0,005 g de sódio por 
100 g. 

No caso dos alimentos naturalmente sem 
sódio, o termo “naturalmente” pode ser 
utilizado como um prefixo da alegação. 

No caso dos alimentos naturalmente sem 
sódio, o termo “naturalmente” pode ser 
utilizado como um prefixo da alegação. 

Justificação

Ver a justificação da alteração 61. 

Alteração 56
Anexo, após "Elevado teor em proteína" (novo)

BAIXO TEOR EM PROTEÍNAS
Uma alegação de que um alimento é de 
baixo teor em proteínas, e qualquer 
alegação que possa ter o mesmo 
significado para o consumidor, apenas 
poderá ser feita quando 30 % no máximo 
do valor energético do alimento for 
fornecido por proteínas. 
No caso dos alimentos naturalmente 
pobres em proteínas, o termo 
“naturalmente” pode ser utilizado como 
um prefixo da alegação. 

Justificação

A lista das alegações de saúde deve incluir também as alegações relativas ao baixo teor em 
proteínas, ligadas a certas dietas especiais bastante correntes. 

Alteração 57
Anexo, "Elevado teor em vitaminas e/ou sais minerais"

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

(Não se aplica à versão portuguesa.)

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

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 58
Anexo, "Contém (nome do nutriente ou outra substância)"

Uma alegação de que um alimento contém 
um nutriente ou outra substância, e 
qualquer alegação que possa ter o mesmo 
significado para o consumidor, apenas 
poderá ser feita quando o produto cumprir 
todas as disposições do presente 
regulamento que lhe são aplicáveis. 

Uma alegação de que um alimento contém 
um nutriente ou outra substância, e 
qualquer alegação que possa ter o mesmo 
significado para o consumidor, apenas 
poderá ser feita quando 100 g/100 ml ou 
uma porção de um dado produto 
alimentar contenha pelo menos 15 % das 
necessidades diárias do nutriente ou da 
outra substância em questão. 

No caso dos alimentos que contenham 
naturalmente o nutriente ou a substância 
designados, o termo “naturalmente” pode 
ser utilizado como um prefixo da alegação. 

No caso dos alimentos que contenham 
naturalmente o nutriente ou a substância 
designados, o termo “naturalmente” pode 
ser utilizado como um prefixo da alegação. 

Justificação

De forma geral, o uso desta expressão deveria ser aprovado, sob condição de ser garantida a 
proporção das necessidades diárias do nutriente ou da outra substância por 100 g/100 ml ou 
uma porção de um dado produto alimentar. 

Alteração 59
Anexo, "Reduzido em (nome do nutriente)"

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

Uma alegação que afirme que o teor em 
um ou mais nutrientes foi reduzido, e 
qualquer alegação que possa ter o mesmo 
significado para o consumidor, apenas 
poderá ser feita quando o produto a 
redução do teor seja de, pelo menos, 30% 
em comparação com um produto 
semelhante, à excepção dos 
macronutrientes, para os quais será 
aceitável uma diferença de 10% em relação 
aos valores de referência estabelecidos na 
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Directiva 90/496/CEE do Conselho. Directiva 90/496/CEE do Conselho. 

Uma alegação que afirme que o teor em 
um ou mais nutrientes foi reduzido, e 
qualquer alegação que possa ter o mesmo 
significado para o consumidor, poderá 
igualmente ser feita se o teor de um ou 
vários nutrientes foi reduzido em menos 
de 30 % em comparação com um produto 
semelhante, sob condição de as alegações 
indicarem a percentagem de redução e o 
nome do nutriente ("redução de x % 
em...". ). 

Justificação

A regra principal da alegação sobre um teor reduzido de um nutriente é aceitável. Todavia, 
as alegações sobre o teor reduzido efectivo num certo nutriente devem ser também 
autorizadas, sob condição de o volume dessa redução ser claramente indicado ao 
consumidor. 
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