
PA\747405PT.doc PE414.258v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 










 2009

Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores

2008/0028(COD)

14.10.2008

PROJECTO DE PARECER
da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores

dirigido à Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativo à informação sobre os géneros alimentícios prestada aos consumidores 
(COM(2008)0040 – C6-0052/2008 – 2008/0028(COD))

Relatora de parecer: Bernadette Vergnaud

Adlib Express Watermark



PE414.258v01-00 2/24 PA\747405PT.doc

PT

PA_Legam

Adlib Express Watermark



PA\747405PT.doc 3/24 PE414.258v01-00

PT

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Num momento em que a obesidade se converte numa das grandes preocupações do 
continente europeu, quando subsistem inquietações quanto à qualidade de certos produtos, é 
fundamental que os consumidores possam obter toda a informação necessária para a
preservação da sua saúde. A proposta da Comissão é susceptível de contribuir para a 
concretização desse objectivo.

A proposta articula-se em torno de dois eixos principais: por um lado, as obrigações de ordem 
geral em matéria de rotulagem dos géneros alimentícios e, por outro lado, a rotulagem 
nutricional.

1. Rotulagem geral dos géneros alimentícios

O aspecto principal do texto proposto pela Comissão é a consolidação dos diferentes textos 
particulares num único regulamento "horizontal". Apenas se prevê uma isenção, no que 
respeita ao álcool, devido à sua especificidade. Muito embora essa excepção se justifique, é, 
porém, conveniente reduzir para dois anos - em vez de cinco - o prazo proposto pela 
Comissão para apresentar um relatório sobre a rotulagem do álcool e, por uma questão de  
coerência, tornar essa isenção extensível à cidra.

Entre os pontos positivos da proposta, cumpre frisar a inclusão dos produtos não 
pré-embalados, que passam a ter de obedecer a um certo número de obrigações, em 
particular no que se respeita à informação referente às substâncias com efeitos alergénicos. 

São também claramente definidas as obrigações e responsabilidades dos diferentes 
elementos da cadeia de abastecimento até ao consumidor final, embora possa ser 
desejável, e mesmo necessário, restabelecer um equilíbrio entre fornecedores e distribuidores.

Acresce que é indispensável introduzir normas mais rigorosas no que se refere à 
indicação do país de origem dos produtos para consumidores cada vez mais exigentes
quanto à informação relativa à origem e à proveniência dos produtos. 

No entanto, a fim de evitar uma sobrecarga de informações, a obrigatoriedade da menção 
relativa ao país de origem para os produtos cozinhados a partir de diversos ingredientes de
diferentes origens deveria limitar-se aos ingredientes característicos e aos compostos 
essenciais do produto preparado.  

Com vista à clareza da informação, e tendo em conta o parco êxito das orientações 
voluntariamente definidas pela indústria, a Comissão introduziu a exigência de um tamanho 
mínimo de 3 mm para os caracteres impressos nas informações obrigatórias. Esse tamanho 
parece excessivo e pode conduzir ao aumento das dimensões das embalagens, afectando, pois,
negativamente as prioridades ambientais definidas nas políticas da UE. Parece mais 
adequado, para as pequenas embalagens de menos 50 cm², um sistema proporcional às 
dimensões.
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Por último, não parece aceitável que elementos essenciais, como as listas de informações 
obrigatórias, possam ser modificados por um simples procedimento de comitologia.

2. Rotulagem nutricional

Em conformidade com as conclusões do Livro Branco de Maio de 2007 relativo aos 
problemas de saúde ligados à nutrição, a Comissão considerou que os consumidores deveriam 
poder aceder a informações claras, coerentes e visíveis. Assim sendo, propôs que as 
principais informações nutricionais figurassem na parte da frente das embalagens e o 
conjunto das informações complementares, sob a forma de quadro, na parte de trás das
mesmas. O princípio é correcto, mas é conveniente clarificar vários pontos:

- a fim de evitar entraves nas trocas, e para que as informações facultadas aos consumidores 
sejam legíveis e compreensíveis em todos os Estados-Membros da UE, a Comissão deveria 
propor, sem demora, a elaboração de um relatório sobre as modalidades de implementação 
de uma apresentação harmonizada das informações nutricionais;

- as informações principais deveriam ser apresentadas sob a forma de gráfico na face 
frontal da embalagem, segundo a percentagem das doses diárias para cada nutriente;

- a indicação da quantidade de gorduras trans (gorduras hidrogenadas) deveria também 
figurar na parte da frente, assim como a sua menção específica na lista dos ingredientes;

- até ao final do período de transição, dever-se-iam estabelecer definições através do 
procedimento de comitologia, por forma a poder facultar a informação nutricional por porção 
para cada tipo de produto para o qual não é aplicável a expressão por 100g.

O objectivo a alcançar é a educação adequada dos consumidores, mediante informações 
completas, legíveis e harmonizadas a nível europeu. 

Um consumidor bem informado e com uma educação adequada pode tornar-se um 
cidadão responsável pela sua saúde.
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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:

Alteração 1

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. Com excepção das 
informações ligadas aos alérgenos, 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. 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.

Or. fr

Justification

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. No caso das ligações intracomunitárias, todos os transportadores, 
independentemente do seu país de origem, devem respeitar o presente regulamento.
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Alteração 2

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, bem como a sua capacidade para 
escolher com conhecimento de causa.

Or. fr

Justification

Essa responsabilidade não deve limitar-se às questões de protecção da saúde.

Alteração 3

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. Dentro dos limites das respectivas 
actividades, 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 não podem 
fornecer géneros alimentícios que saibam, 
com base na informação de que disponham 
como profissionais ou que lhes tenha sido
transmitida pelos seus fornecedores, não 
respeitar as disposições do presente 
regulamento. 

Or. fr

Adlib Express Watermark



PA\747405PT.doc 7/24 PE414.258v01-00

PT

Justificação

Os distribuidores não podem ser inteiramente responsabilizados a priori pelas informações
que figuram em produtos que não ostentam a sua marca.

Alteração 4

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) e alíneas f) e i), do artigo 9.º 
possam ser fornecidas ao consumidor final.

Or. fr

Justificação

O direito de informação sobre a quantidade dos ingredientes e o seu país de origem deve 
aplicar-se igualmente aos produtos não pré-embalados.

Alteração 5

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 

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.
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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. fr

Justificação

Dado que a lista das informações obrigatórias constitui um dos principais elementos do 
presente regulamento, não parece lógico poder modificá-la mediante o procedimento de 
regulamentação com controlo.

Alteração 6

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

Dado que a lista das informações obrigatórias constitui um dos principais elementos do 
presente regulamento, não parece lógico poder modificá-la mediante o procedimento de 
regulamentação com controlo.
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Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita às exigências 
previstas no n.º 1, alíneas a) a k), do artigo 
9.º, quando figurem na embalagem ou no 
rótulo a esta afixado, as menções 
obrigatórias enumeradas no n.º 1 do artigo 
9.º devem ser impressas na embalagem ou 
no rótulo em caracteres de pelo menos 3 
mm e apresentadas de modo a garantir um 
contraste significativo entre o texto 
impresso e o fundo.

1. Sem prejuízo da legislação comunitária 
específica aplicável a determinados 
alimentos no que respeita às exigências 
previstas no n.º 1, alíneas a) a k), do artigo 
9.º, quando figurem na embalagem ou no 
rótulo a esta afixado, as menções 
obrigatórias enumeradas no n.º 1 do artigo 
9.º devem ser impressas na embalagem ou 
no rótulo em caracteres de, pelo menos, 2,5 
mm legíveis, e apresentadas de modo a 
garantir um contraste significativo entre o 
texto impresso e o fundo.

Or. fr

Justificação

O tamanho mínimo de 3 mm pode contribuir para o aumento das dimensões das embalagens, 
o que afectaria negativamente as prioridades ambientais. Um tamanho ligeiramente inferior 
é suficiente para a grande maioria dos consumidores, desde que se apliquem critérios 
rigorosos de legibilidade.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As menções enumeradas no n.º 1, alíneas 
a), e) e k), do artigo 9.º devem figurar no 
mesmo campo de visão.

2. As menções enumeradas no n.º 1, alíneas 
a), e) e k), por um lado, e, por outro lado, 
as menções enumeradas no n.º 1, alíneas 
c), f), g) e j), do artigo 9.º devem figurar no 
mesmo campo de visão. 

Or. fr
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Justificação

Todas as informações sanitárias ou ligadas à saúde deveriam figurar no mesmo campo visual
(alérgenos, date de durabilidade mínima, condições de conservação e modo de emprego).

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O tamanho mínimo dos caracteres 
referido no n.º 1 não se aplica no caso de 
embalagens ou recipientes cuja face maior 
tenha uma superfície inferior a 10 cm2.

4. O tamanho mínimo dos caracteres 
referido no n.º 1 não se aplica no caso de 
embalagens ou recipientes cuja face maior 
tenha uma superfície inferior a 25 cm2. O 
tamanho mínimo dos caracteres de 1,5 
mm aplica-se às embalagens ou 
recipientes cuja face maior tenha uma 
superfície inferior a 50 cm². Podem ser 
introduzidas disposições nacionais 
particulares para estas categorias de 
embalagens ou de recipientes no caso dos 
Estados-Membros que tenham mais de 
uma língua oficial.

Or. fr

Justificação

Devem ter-se em conta as pequenas embalagens de menos de 50 cm². Além disso, para estas 
categorias de embalagens, deve ter-se em consideração a utilização de várias línguas em 
certos mercados nacionais.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No caso das embalagens ou recipientes 
cuja face maior tenha uma superfície 
inferior a 10 cm2, só são obrigatórias na 
embalagem ou no rótulo as menções 
previstas no nº 1, alíneas a), c), e) e f), do 

2. Sem prejuízo das disposições do n.º 4 do 
artigo 14.º, no caso das embalagens ou 
recipientes cuja face maior tenha uma 
superfície inferior a 25 cm2, só são 
obrigatórias na embalagem ou no rótulo as 
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artigo 9.º. As menções referidas no n.º 1, 
alínea b), do artigo 9.º devem ser 
fornecidas por outros meios, ou 
disponibilizadas a pedido do consumidor.

menções previstas no nº 1, alíneas a), b), 
c), e) e f), do artigo 9.º. As menções 
referidas no n.º 1, alínea b), do artigo 9.º 
devem ser fornecidas por outros meios, ou 
disponibilizadas a pedido do consumidor. 
As menções referidas no n.º 1, alínea b), do 
artigo 9.º devem ser fornecidas por outros 
meios, ou disponibilizadas a pedido do 
consumidor.

Or. fr

Justificação

Deve mencionar-se sempre a lista dos ingredientes, independentemente das dimensões da 
embalagem. No entanto, dado que a aplicação do n.º 4 do artigo 14.º não assegura uma
legibilidade óptima para todos os consumidores, deveria ser possível facultar essas 
informações por outros meios.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Vinho, como definido no Regulamento 
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho, cerveja e 
bebidas espirituosas, 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. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente regulamento], 
a Comissão elaborará um relatório sobre a 
aplicação do artigo 19.º a estes produtos e 
poderá acompanhar esse relatório de 
medidas específicas que estabeleçam as 
regras de rotulagem dos ingredientes. As 
medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento a fim de o completar devem 

e) Vinho, como definido no Regulamento 
(CE) n.º 1493/1999 do Conselho, cerveja, 
cidra, perada e bebidas espirituosas, 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. Após [dois anos a contar da 
entrada em vigor do presente regulamento], 
a Comissão elaborará um relatório sobre a 
aplicação do artigo 19.º a estes produtos e 
poderá acompanhar esse relatório de 
medidas específicas que estabeleçam as 
regras de rotulagem dos ingredientes. As 
medidas que tenham por objecto alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento a fim de o completar devem 
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ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º

ser adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 49.º

Or. fr

Justificação

Embora se justifique uma isenção temporária a fim de ter em consideração as especificidades 
das bebidas alcoólicas, o prazo de cinco anos parece excessivo e a Comissão deveria 
apresentar um relatório no período de dois anos. Por uma questão de coerência, a cidra e a 
perada devem ser igualmente objecto de isenção.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Quantidade de matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, glícidos, com uma 
referência específica aos açúcares, e sal.

b) Quantidade de matérias gordas, ácidos 
gordos saturados, ácidos gordos trans, 
glícidos, com uma referência específica aos 
açúcares, e sal.

Or. fr

Justificação

Os ácidos trans devem ser objecto de declaração obrigatória. Pode ser útil para o 
consumidor indicar separadamente o colesterol e as gorduras que o contêm. 

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 1 - alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) a quantidade de fibras e de 
proteínas.

Or. fr
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Justificação

Os ácidos, as fibras e as proteínas devem ser objecto de uma declaração obrigatória. 

Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O presente número não se aplica ao vinho, 
como definido no Regulamento (CE) 
n.º 1493/1999 do Conselho, à cerveja e às 
bebidas espirituosas, 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. Após [cinco anos a contar da 
entrada em vigor do presente regulamento], 
a Comissão elaborará um relatório sobre a 
aplicação do presente número a estes 
produtos e poderá acompanhar esse 
relatório de medidas específicas que 
estabeleçam regras para uma declaração 
nutricional obrigatória no que respeita a 
estes produtos. 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

O presente número não se aplica ao vinho, 
como definido no Regulamento (CE) 
n.º 1493/1999 do Conselho, à cerveja, à
cidra, à perada e às bebidas espirituosas, 
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. Após [dois anos a contar da 
entrada em vigor do presente regulamento], 
a Comissão elaborará um relatório sobre a 
aplicação do presente número a estes 
produtos e poderá acompanhar esse 
relatório de medidas específicas que 
estabeleçam regras para uma declaração 
nutricional obrigatória no que respeita a 
estes produtos. 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. fr

Justificação
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ácidos gordos trans; Suprimido

Or. fr

Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2 – alíneas f) e g)

Texto da Comissão Alteração

f) Fibras alimentares; Suprimidos
g) Proteínas;

Or. fr

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Colesterol,

Or. fr

Justificação

Pode ser útil para o consumidor indicar separadamente o colesterol e as gorduras que o 
contêm. 
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) Outras substâncias, como indicado 
na parte A do anexo XIII.
Esta declaração pode também incluir 
componentes das categorias supra, desde 
que o nutriente composto seja também
indicado.

Or. fr

Justificação

O aditamento de "outras substâncias" deve-se a uma questão de coerência com o anexo XIII. 
Acresce que pode ser útil precisar os componentes de categorias principais (por exemplo, os 
Omega-3 são um componente dos ácidos gordos polinsaturados).

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A declaração nutricional obrigatória 
deve ser expressa, conforme o caso, em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte B do anexo XI, por 100 
g, por 100 ml ou por porção. A declaração 
sobre vitaminas e sais minerais, quando 
presente, deve igualmente ser expressa em 
percentagem das doses de referência 
definidas na parte A, ponto 1, do anexo XI.

3. A declaração nutricional obrigatória 
deve ser expressa em percentagem das 
doses de referência definidas na parte B do 
anexo XI, por 100 g, por 100 ml ou por 
porção. Esta declaração deve ser 
acompanhada da menção "doses 
máximas diárias recomendadas". A 
declaração sobre vitaminas e sais minerais, 
quando presente, deve igualmente ser 
expressa em percentagem das doses de 
referência definidas na parte A, ponto 1, do 
anexo XI.

Or. fr
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Justificação

A indicação expressa em percentagem das doses de referência deve ser obrigatória. No 
entanto, é necessário indicar claramente que as doses recomendadas não são um objectivo a 
atingir, mas um máximo para um indivíduo-tipo.

Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A declaração dos polióis e/ou do amido, 
bem como do tipo de ácidos gordos, com 
excepção da declaração obrigatória dos 
ácidos gordos saturados referida no n.º 1, 
alínea b), do artigo 29.º, deve ser 
apresentada em conformidade com a parte 
B do anexo XIII.

4. A declaração dos polióis e/ou do amido, 
bem como do tipo de ácidos gordos, com 
excepção da declaração obrigatória dos 
ácidos gordos saturados e dos ácidos 
gordos trans referida no n.º 1, alínea b), do 
artigo 29.º, deve ser apresentada em 
conformidade com a parte B do anexo 
XIII.

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa adaptar o texto do n.º 4 ao artigo 29.º alterado.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 32 - n.ºs 2 e 3

Texto da Comissão Alteração

2. A declaração nutricional pode ser 
expressa unicamente por porção se o 
género alimentício for pré-embalado como 
porção individual.

2. A declaração nutricional pode ser 
expressa unicamente por porção se o 
género alimentício for pré-embalado como 
porção individual, caso todas as porções 
forem estritamente idênticas. 

3. A Comissão decidirá da eventual 
expressão unicamente por porção no caso 
dos géneros alimentícios apresentados em 
embalagens que contenham várias 
porções mas que não estejam pré-

3. A Comissão decidirá da eventual 
expressão no campo de visão principal dos 
elementos visados no n.º 1, alíneas a) e b), 
do artigo 29.º por porção no caso dos 
géneros alimentícios não incluídos no n.º 

Adlib Express Watermark



PA\747405PT.doc 17/24 PE414.258v01-00

PT

embalados em porções individuais. 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 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 até ao termo do período de transição.

Or. fr

Justificação

Para a maioria dos produtos, a indicação do valor energético por porção é muito mais útil 
ao consumidor que uma indicação por 100 g, relativamente abstracta. A definição do 
tamanho das doses de referência deve, porém, ser harmonizada a fim de permitir uma
comparação simples entre diferentes marcas para um mesmo tipo de produto.

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os elementos referidos no n.º 2 do 
artigo 31.º respeitantes à declaração 
nutricional obrigatória devem figurar no 
campo de visão principal. Sempre que 
adequado, devem ser apresentados
conjuntamente, num formato claro e pela 
seguinte ordem: valor energético, matérias 
gordas, ácidos gordos saturados, glícidos, 
com uma referência específica aos 
açúcares, e sal.

1. A declaração nutricional obrigatória, 
com excepção dos elementos a que faz 
referência a alínea b) A do n.º 1 do artigo 
29.º, expressa sob as formas previstas nos 
n.ºs 2 e 3 do artigo 31.º, figura no campo 
de visão principal. Se os elementos forem 
apresentados conjuntamente, num formato 
claro e pela seguinte ordem: valor 
energético, matérias gordas, ácidos gordos 
saturados, glícidos, com uma referência 
específica aos açúcares, e sal.

A declaração nutricional das doses de 
referência expressa em percentagem deve 
traduzir-se visualmente sob forma gráfica 
legível e imediatamente compreensível
(por exemplo, histogramas ou sectores).

Or. fr
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Justificação

As proteínas e as fibras deveriam ser objecto de declaração obrigatória, mas não na 
superfície principal. Por outro lado, tendo em vista a visibilidade e a facilidade de 
interpretação, a declaração obrigatória expressa em percentagem das doses de referência 
deve ser expressa sob a forma de gráficos. 

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A declaração nutricional relativa aos 
nutrientes referidos no n.º 2 do artigo 29.º 
deve ser agrupada num só local e, 
conforme adequado, segundo a ordem de 
apresentação prevista na parte C do anexo 
XIII.

2. A declaração nutricional relativa aos 
nutrientes elementos referidos no n.º 2 do 
artigo 29.º deve ser agrupada num só local 
e, conforme adequado, no atinente aos 
elementos referidos no n.º 2 do artigo 29.º,
segundo a ordem de apresentação prevista 
na parte C do anexo XIII.

Or. fr

Justificação

Na parte de trás da embalagem, deve figurar uma declaração nutricional completa que 
inclua todos os nutrientes.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se o valor energético ou o teor do(s) 
nutriente(s) de um produto for pouco 
significativo, a declaração nutricional 
relativa a esses elementos pode ser 
substituída por uma menção como 
«Contém quantidades não significativas de 
...» na proximidade imediata da declaração 
nutricional, quando esta seja fornecida.

4. Se o valor energético ou o teor do(s) 
nutriente(s) de um produto for pouco 
significativo, a declaração nutricional 
relativa a esses elementos pode ser 
substituída por uma menção como 
«Contém quantidades não significativas de 
...» na proximidade imediata da declaração 
nutricional, quando esta seja fornecida. Se 
o valor energético ou o teor do(s) 
nutriente(s) de um produto for igual a 
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zero, a declaração nutricional relativa a 
esses elementos pode ser substituída pela 
menção «Não contém  ...» na proximidade 
imediata da declaração nutricional, 
quando esta seja fornecida.

Or. fr

Justificação

É mais adequado mencionar a ausência total de um nutriente do que referir "quantidades não 
significativas".

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 5 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Podem utilizar-se formas gráficas ou 
símbolos para a apresentação da declaração 
nutricional, no âmbito de um regime 
nacional referido no artigo 44.º, desde que 
sejam cumpridas as seguintes exigências 
essenciais:

5. Sem prejuízo das disposições previstas 
do n.º 1 do artigo 34.º, podem utilizar-se 
formas gráficas ou símbolos para a 
apresentação da declaração nutricional, no 
âmbito de um regime nacional referido no 
artigo 44.º, desde que sejam cumpridas as 
seguintes exigências essenciais:

Or. fr

Justificação

As disposições nacionais não devem impedir a indicação expressa em percentagem das doses 
de referência sob forma gráfica.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão pode estabelecer regras 
relativas a outros aspectos da apresentação 
da declaração nutricional que não os 

6. A Comissão pode estabelecer regras 
relativas a outros aspectos da apresentação 
da declaração nutricional. No respeitante 
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referidos no n.º 5. 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

aos aspectos referidos no n.º 5, a 
Comissão apresenta, o mais tardar no 
final do período de transição, um relatório 
sobre as modalidades de uma 
apresentação comum a nível comunitário, 
tendo nomeadamente em conta as
disposições do n.º 1 ligadas ao n.º 3 do 
artigo 31.º. 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. fr

Justificação

É necessário proceder a uma harmonização da apresentação da informação nutricional no 
mercado interno, mas só após a realização de um estudo pormenorizado que permita definir 
a apresentação mais assimilável pelo conjunto dos consumidores europeus.

Alteração 27

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 35 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando o país de origem ou o local de 
proveniência do género alimentício não for 
o mesmo que o do(s) seu(s) ingrediente(s) 
primário(s), deve igualmente ser indicado 
o país de origem ou o local de proveniência 
deste(s) ingrediente(s).

3. Quando o país de origem ou o local de 
proveniência do género alimentício não for 
o mesmo que o do(s) seu(s) ingrediente(s) 
característico(s), deve igualmente ser 
indicado o país de origem ou o local de 
proveniência deste(s) ingrediente(s).

Or. fr

Justificação

A utilização do termo "característico", como definido no n.º 2 do artigo 2.º, visa evitar a 
menção da origem de um ingrediente cuja proveniência não é indispensável que o
consumidor conheça e que sobrecarregaria inutilmente a informação.
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Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem decidir não 
tornar obrigatórias algumas das menções 
referidas no n.º 1, exceptuando as previstas 
no n.º 1, alínea c), do artigo 9.º, desde que 
o consumidor ou os estabelecimentos de 
restauração colectiva sejam 
suficientemente informados.

2. Os Estados-Membros podem decidir não 
tornar obrigatórias a ostentação de 
algumas das menções referidas no n.º 1, 
exceptuando as previstas no n.º 1, alínea c), 
do artigo 9.º, desde que as informações 
referidas no n.º 1, alíneas a), b) e f), do 
artigo 9.º possam ser fornecidas ao 
consumidor final a pedido deste.

Or. fr

Justificação

Embora só a presença de alérgenos tenha de ser claramente indicada no local de venda, no 
caso dos produtos não pré-embalados, há outras informações importantes, como a lista dos 
ingredientes ou o país de origem, que devem poder ser facultadas aos consumidores que as 
solicitem.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Anexo III – ponto 2.3

Texto da Comissão Alteração

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

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

MENÇÃO: «Contém uma fonte de 
fenilalanina»

MENÇÃO: «Contém aspartame»

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa melhorar a compreensão do consumidor, mediante o recurso à 
designação usual e não ao termo técnico.
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Alteração 30

Proposta de regulamento
Anexo V – Parte B – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os géneros alimentícios que 
contenham ácidos gordos devem ostentar 
uma das seguintes indicações:
"contém ácidos gordos trans" ou "contém 
gorduras hidrogenadas" ou "contém  
gorduras parcialmente hidrogenadas".
Essa menção deve ser apresentada de 
forma distinta das menções relativas aos 
outros ingredientes no campo de visão
principal e deve ser particularmente
visível.

Or. fr

Justificação

Foi reconhecido que os ácidos gordos trans são nocivos para a saúde, pelo que são proibidos 
em diversos países. Consequentemente, a indicação da sua presença deve ser obrigatória e
particularmente visível.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Anexo VI – Parte B – pontos 1 e 2 - coluna "Designação"

Texto da Comissão Alteração

1. «Óleo», completada: 1. «Óleo», completada:

– quer pelo qualificativo «vegetais» ou 
«animais», consoante o caso,

– quer pelo qualificativo «vegetais» ou 
«animais», consoante o caso,

– quer pela indicação da origem vegetal ou 
animal específica.

– quer pela indicação da origem vegetal ou 
animal específica.

O qualificativo «hidrogenado» deve 
acompanhar a indicação de óleo 
hidrogenado, a menos que a quantidade de 
ácidos gordos saturados e de ácidos 
gordos trans seja indicada na declaração 

O qualificativo «hidrogenado» deve 
acompanhar a indicação de óleo 
hidrogenado.
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nutricional.
2. «Matérias gordas», completada: 2. «Matérias gordas», completada:

– quer pelo qualificativo «vegetais» ou 
«animais», consoante o caso,

– quer pelo qualificativo «vegetais» ou 
«animais», consoante o caso,

– quer pela indicação da origem vegetal ou 
animal específica.

– quer pela indicação da origem vegetal ou 
animal específica.

O qualificativo «hidrogenadas» deve 
acompanhar a indicação de matérias gordas 
hidrogenadas, a menos que a quantidade 
de ácidos gordos saturados e ácidos 
gordos trans seja indicada na declaração 
nutricional.

O qualificativo «hidrogenado» deve 
acompanhar a indicação de óleo 
hidrogenado.

Or. fr

Justificação

Foi reconhecido que os ácidos gordos trans são nocivos para a saúde, pelo que são proibidos 
em diversos países. Consequentemente, a indicação da sua presença deve ser obrigatória e
particularmente visível. O facto de estarem incluídos na declaração nutricional não deve 
obstar a que sejam claramente mencionados entre os ingredientes.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Anexo IX – n.º 1 – alínea b) - parágrafo  2

Texto da Comissão Alteração

Se necessário, estas menções serão 
seguidas de uma descrição das condições 
de conservação, cujo cumprimento permita 
assegurar a durabilidade indicada.

Se necessário, estas menções serão 
seguidas de uma descrição das condições 
de conservação, cujo cumprimento permita 
assegurar a durabilidade indicada. Devem 
ser igualmente mencionadas a 
durabilidade e as condições de 
conservação a respeitar após a abertura. 
Esta última obrigação não se aplica aos 
géneros cuja abertura não tenha 
incidência na durabilidade.

Or. fr

Adlib Express Watermark



PE414.258v01-00 24/24 PA\747405PT.doc

PT

Justificação

Só alguns produtos rapidamente perecíveis indicam a durabilidade após a abertura. Esta 
disposição deveria ser extensível a todos os produtos cuja durabilidade seja afectada pela 
abertura.
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