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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 
adição aos alimentos de vitaminas, minerais e outras substâncias específicas
(COM(2003)0671 – C6-0538/2003 – 2003/0262(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2003)0671)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o artigo 95º do Tratado CE, nos termos dos quais a 
proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0538/2003),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e o parecer da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores 
(A6-0000/2005),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Citação 1

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o 
seu artigo 95.º,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente os 
seus artigos 95.º e 153º,

Justificação

A presente proposta deveria assentar numa defesa dos consumidores mais ampla. O nº 1 do 
artigo 1º da proposta prevê expressamente o objectivo de assegurar um elevado nível de 
defesa dos consumidores.

  
1 JO C ... / Ainda não publicada em JO.
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Alteração 2
Considerando 8

(8) Um regime alimentar adequado e 
variado pode, em circunstâncias normais, 
fornecer todos os nutrientes necessários ao 
correcto desenvolvimento e manutenção de 
uma vida saudável nas quantidades 
estabelecidas e recomendadas por dados 
científicos geralmente aceites. Todavia, 
inquéritos revelam que esta situação ideal 
não está a ser alcançada relativamente a 
todas as vitaminas e todos os minerais nem 
por todos os grupos da população da 
Comunidade. Aparentemente, os 
alimentos a que se adicionaram vitaminas 
e minerais fornecem quantidades não 
negligenciáveis desses nutrientes e, por 
conseguinte, pode considerar-se que 
contribuem de forma positiva para a sua 
ingestão global.

Um regime alimentar adequado e variado 
fornece, em circunstâncias normais, todos 
os nutrientes necessários ao correcto 
desenvolvimento e manutenção de uma 
vida saudável nas quantidades 
estabelecidas e recomendadas por dados 
científicos geralmente aceites. Todavia, 
inquéritos revelam que esta situação ideal 
não está, por vezes, a ser alcançada 
relativamente a todas as vitaminas e todos 
os minerais nem por todos os grupos da 
população da Comunidade. A adição 
voluntária e selectiva de vitaminas e 
minerais a alimentos adequados ao grupo 
da população em causa poderia, em tais 
casos, paliar esta situação.

Justificação

Os nutricionistas não são unânimes em declarar que os géneros alimentícios a que são 
adicionados, arbitrária e voluntariamente, vitaminas e minerais contribuem ou não de modo 
positivo para a ingestão de nutrientes. A formulação geral segundo a qual os alimentos 
enriquecidos contribuem positivamente para a ingestão de nutrientes, na sua totalidade, 
induz, por conseguinte,  confusão quanto ao intento da proposta, devendo, consequentemente, 
ser suprimida. Cumpriria, em vez disso, clarificar que os alimentos enriquecidos apenas são 
passíveis de prestar, de facto, um contributo positivo quando se observa um consumo, pelo 
menos, próximo dos valores normais de determinadas vitaminas e minerais, e desde que os 
alimentos enriquecidos sejam igualmente adequados ao grupo populacional que acusa um 
consumo deficitário dos mesmos.

Alteração 3
Considerando 10

(10) Pode comprovar-se actualmente a 
existência, embora não muito frequente, 
de algumas carências de nutrientes na 
Comunidade. As modificações da situação 
socioeconómica prevalecente na 
Comunidade, bem como os estilos de vida 
dos diversos grupos da população 

Suprimido
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conduziram a requisitos nutricionais 
diferentes e à mutação dos hábitos 
alimentares. Esta situação, por sua vez, 
originou mudanças nos requisitos de 
energia e de nutrientes dos vários grupos 
da população, bem como a ingestão por 
esses grupos de doses de certas vitaminas 
e certos minerais inferiores às 
recomendadas nos diferentes 
Estados-Membros. Além disso, os 
progressos no conhecimento científico 
indicam que, para manter um estado 
óptimo de saúde e bem-estar, as doses de 
determinados nutrientes poderiam ser 
superiores às que são actualmente 
recomendadas. Tendo em conta o que 
precede, considera-se que, nas normas 
comunitárias, a definição de fortificação 
deveria incluir a que consta dos princípios 
gerais do Codex Alimentarius, mas 
também ir mais longe.

Justificação

A Comissão indica que muito raramente se constatam carências de determinados nutrientes, 
sem, no entanto, clarificar estas observações. A Comissão baseia-se, contudo, nas carências 
de certos nutrientes para propor e justificar a possibilidade de adição voluntária de 
vitaminas e minerais a todos os alimentos. A Comunidade deve aspirar a uma situação de 
mercado em que os produtores adicionem aos alimentos vitaminas e minerais com um 
objectivo nutritivo ou sanitário, e não por razões comerciais.

Além disso, os alimentos enriquecidos com determinados nutrientes poderão ser 
comercializados tendo como alvo um  grupo populacional bem determinado e rigorosamente 
definido (pessoas que apresentem carências e necessidades acrescidas como, por exemplo, as 
mulheres grávidas) sob a forma de alimentos destinados a uma alimentação específica ou a 
fins clínicos particulares, na observância das disposições comunitárias aplicáveis a esses 
géneros alimentícios.

Alteração 4
Considerando 14

(14) Os alimentos aos quais são 
adicionados vitaminas e minerais são, na 
sua maior parte, promovidos por 
fabricantes e podem ser considerados pelos 
consumidores como produtos com uma 
vantagem nutricional, fisiológica ou com 

(14) Os alimentos aos quais são 
adicionados vitaminas e minerais são, na 
sua maior parte, promovidos por 
fabricantes e podem ser considerados pelos 
consumidores como produtos com uma 
vantagem nutricional, com vantagens 
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qualquer outra vantagem em termos de 
saúde, em relação a produtos semelhantes 
ou a outros produtos aos quais não sejam 
adicionados esses nutrientes, o que pode 
influenciar de modo possivelmente 
indesejável as escolhas dos consumidores. 
Para contrapor este potencial efeito 
indesejável, considera-se adequado impor 
algumas restrições aos produtos aos quais 
podem ser adicionados vitaminas e 
minerais, além daquelas que resultariam 
naturalmente de considerações 
tecnológicas ou que se tornem necessárias 
por razões de segurança quando estão 
estabelecidos limites máximos de 
vitaminas e minerais nesses produtos. O 
teor no produto de certas substâncias, como 
o álcool, seria, neste contexto, um critério 
adequado para não se permitir a adição de 
vitaminas e minerais. De modo a evitar 
qualquer confusão para o consumidor no 
que diz respeito ao valor nutricional natural 
dos alimentos frescos, não deveria ser
permitida adicionar-lhes vitaminas e 
minerais.

fisiológicas ou com quaisquer outras
vantagens em termos de saúde, em relação 
a produtos semelhantes ou a outros 
produtos aos quais não sejam adicionados 
esses nutrientes, o que pode influenciar de 
modo possivelmente indesejável as 
escolhas dos consumidores, dado os 
produtos enriquecidos serem demasiado 
calóricos, demasiado gordos ou 
demasiado doces. Para contrapor este 
potencial efeito indesejável, são impostas 
algumas restrições aos produtos aos quais 
podem ser voluntariamente adicionados 
vitaminas e minerais. O teor no produto de 
certas substâncias, como o álcool, ou o 
perfil nutricional do produto constituem,
neste contexto, critérios adequados  para 
não se permitir a adição de vitaminas e 
minerais. A definição do perfil nutricional 
tem em consideração os teores de 
diferentes nutrientes e substâncias com 
um efeito nutricional e fisiológico, 
nomeadamente nutrientes e substâncias 
como as gorduras, as gorduras saturadas, 
os ácidos gordos trans, o sal/sódio e os 
açúcares, cuja ingestão excessiva no 
quadro do regime alimentar geral não é 
recomendada, bem como os ácidos gordos 
poli-insaturados e mono-insaturados, os 
hidratos de carbono que não os açúcares, 
as vitaminas, os minerais, as proteínas e 
as fibras. A par do perfil nutricional, 
impõe-se igualmente ter em conta o teor 
em calorias. 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 
derrogações à observância dos perfis 
nutricionais estabelecidos para 
determinados alimentos ou categorias de 
alimentos, em função do seu papel e da 
sua importância nos hábitos alimentares 
da população. De modo a evitar qualquer 
confusão para o consumidor no que diz 
respeito ao valor nutricional natural dos 
alimentos frescos, não será permitido 
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adicionar-lhes vitaminas e minerais.

Justificação

O texto aditado provém, fundamentalmente, dos considerandos 6 e 7 da proposta de 
regulamento relativo a alegações nutricionais e de saúde nos alimentos (COM(2003) 424) e 
cria um paralelismo apropriado entre os dois regulamentos. Além disso, convém proibir a 
adição de vitaminas e minerais a produtos com um elevado teor de substâncias, como sejam 
as gorduras saturadas, os ácidos gordos trans, os açúcares e o sal, produtos que deveriam 
ser consumidos com menor frequência no âmbito de uma alimentação sã e orientada para a 
prevenção. Uma vez que nem todas as indicações (o nome da marca ou a simples menção 
("Vitamina C", por exemplo) são menções de ordem nutricional ou de saúde nos termos da 
proposta COM(2003)0424, afigura-se judicioso, no contexto dos fortificantes voluntários, 
retomar as restrições que se aplicam à  publicidade em matéria nutricional e de saúde, a fim 
de manter um nível uniformizado de defesa dos consumidores.

Alteração 5
Considerando 20 bis (novo)

(20 bis) As doses diárias recomendadas 
(DDR) na Directiva 90/496/CEE não 
foram cabalmente estabelecidas para 
todas as vitaminas e minerais a que se 
referem os Anexos I e II, sendo, além 
disso, obsoletas.

Alteração 6
Artigo 2, nº 4 bis (novo)

(4 bis)"Outras substâncias específicas", 
substâncias bio-activas obtidas por 
extracção ou por síntese, que tenham 
efeitos nutricionais ou fisiológicos 
comprovados e possam ser utilizadas 
como ingredientes de alimentos 
enriquecidos e que não sejam abrangidas 
pelo âmbito de aplicação do Regulamento 
(CE) nº 258/97 do Parlamento Europeu e 
do Conselho relativo a novos alimentos e 
ingredientes alimentares.
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Justificação

As vitaminas e as substâncias minerais que podem ser adicionadas aos alimentos encontram-
se enumeradas e definidas nos Anexos I e II. Assim sendo, cumpre, pelo menos, definir o que 
se entende por "outras substâncias específicas".

Alteração 7
Artigo 2, nº 4 ter (novo)

(4 ter) "Quantidade de consumo 
recomendada", a quantidade de um 
nutriente a fixar pelo operador de uma 
empresa do sector alimentar, como 
definido no Regulamento (CE) nº 
178/2002, tendo em conta as quantidades 
máximas referidas no nº 1 do artigo 7º, 
bem como as doses diárias recomendadas 
(DDR) a que se refere a Directiva 
90/496/CEE;

Justificação

A fim de evitar o consumo abusivo de vitaminas, substâncias minerais e/ou outras substâncias 
e de facultar aos consumidores uma orientação útil e cientificamente segura, revela-se 
necessário especificar a quantidade recomendada para o consumo diário ou a quantidade 
recomendada para a ingestão de um nutriente ou de uma outra substância específica.

O artigo 5º da Directiva 2002/46, relativa aos suplementos alimentares, indica já que as 
quantidades máximas de vitaminas e minerais presentes nos suplementos alimentares são 
fixadas em função da dose diária recomendada pelo fabricante. Estas devem pautar-se  -
como referido na alínea a) do nº 1 da Directiva 2002/46 - pelos "limites superiores de 
segurança, os quais, nos termos da mesma directiva, deveriam ser estabelecidos em 
conformidade com o procedimento a que se refere o nº 2 do artigo 13º desse diploma. Ora, 
esses valores continuam por estabelecer. A directiva relativa aos suplementos alimentares 
deveria ter sido implementada, o mais tardar, em 31 de Julho de 2003. A Comissão encontra-
se, consequentemente, em atraso, no referente à publicação dos limites superiores de 
segurança, bem como das quantidades máximas e mínimas de vitaminas e minerais. Um novo 
atraso na efectiva aplicação das disposições da directiva relativa aos suplementos 
alimentares e das normas em matéria de enriquecimento de géneros alimentícios com 
vitaminas e minerais seria inaceitável numa perspectiva de defesa dos consumidores  e da 
saúde pública. Do mesmo modo se impõe, a bem da saúde pública e da segurança jurídica, 
estabelecer limites superiores de segurança para as demais substâncias.
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Alteração 8
Artigo 7 bis (novo)

Artigo 7º bis
Doses diárias recomendadas e limites 

superiores de segurança
Para as outras substâncias específicas 
enumeradas no Anexo III, B ou C, são 
estabelecidas doses diárias recomendadas 
e limites superiores de segurança. O 
artigo 7º do presente regulamento aplica-
se mutatis mutandis.

Alteração 9
Artigo 3, nº 2, frase introdutória

2. As vitaminas e os minerais podem ser 
adicionados aos alimentos apenas para:

2. As vitaminas e os minerais, sob uma 
forma biodisponível para o corpo 
humano, podem ser adicionados aos 
alimentos apenas para:

Justificação

Todas as vitaminas e minerais adicionados aos alimentos devem poder ser absorvidos; caso 
contrário, os consumidores são induzidos em erro. Em casos extremos, são possíveis 
consequências nefastas para a saúde (ex,: ocorrência de diarreia ou de uma diminuição da 
capacidade de absorção de outros nutrientes).

Alteração 10
Artigo 4, frase introdutória

Em derrogação ao n.º 1 do artigo 3.º e até 
(sete anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento), os 
Estados-Membros podem permitir no seu 
território a utilização de vitaminas e 
minerais que não constem da lista do anexo 
I, ou em formas que não constem do anexo 
II, desde que:

Em derrogação ao n.º 1 do artigo 3.º e até 
(três anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento), os 
Estados-Membros podem permitir no seu 
território a utilização de vitaminas e 
minerais que não constem da lista do anexo 
I, ou em formas que não constem do anexo 
II, desde que:
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Justificação

Um período de 7 anos é demasiado longo para disposições transitórias.

Alteração 11
Artigo 4, alínea b), parágrafo 1

b) A Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos não tenha 
emitido um parecer desfavorável no que 
diz respeito à utilização dessa substância, 
ou à sua utilização nessa forma, no fabrico 
do alimento, com base num processo que 
justifique a utilização da substância em 
causa a ser apresentado à Comissão pelo 
Estado-Membro, o mais tardar em (três 
anos após a entrada em vigor do presente 
regulamento).

b) A Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos não tenha 
emitido um parecer desfavorável no que 
diz respeito à utilização dessa substância, 
ou à sua utilização nessa forma, no fabrico 
do alimento, com base num processo que 
justifique a utilização da substância em 
causa a ser apresentado à Comissão pelo 
Estado-Membro, o mais tardar em (dezoito 
meses após a entrada em vigor do presente 
regulamento).

Alteração 12
Artigo 5, alínea b), parágrafo 2

Podem definir-se, em conformidade com o 
procedimento previsto no nº 2 do artigo 
16º e à luz de dados científicos, outros 
alimentos ou categorias de alimentos aos 
quais não se podem adicionar vitaminas 
nem minerais.

No prazo de 18 meses após a entrada em 
vigor do presente regulamento, e em 
conformidade com o procedimento 
previsto no nº 2 do artigo 16º, a Comissão 
estabelece perfis nutricionais específicos 
que os alimentos ou determinadas 
categorias de alimentos têm de apresentar  
para que lhes possam ser adicionados 
vitaminas e minerais.

Os perfis nutricionais são estabelecidos 
para alimentos e determinadas categorias 
de alimentos, tendo, particularmente em 
conta:
a) as quantidades de determinados 
nutrientes e de outras substâncias 
contidas no alimento em questão, como 
sejam, gordura, ácidos gordos saturados, 
ácidos gordos trans, açúcares e sal/sódio;.
b) o papel e a importância do alimento 
(ou da categoria de alimentos) no regime 
alimentar da população em geral ou, 
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eventualmente, de determinados grupos 
de risco, incluindo as crianças;
c) a composição global dos nutrientes e, 
nomeadamente, a presença de nutrientes 
reconhecidos cientificamente como tendo 
efeitos sobre a saúde.
Os perfis nutricionais baseiam-se em 
conhecimentos científicos sobre a 
alimentação  e a sua importância para a 
saúde.

Aquando do estabelecimento dos perfis 
nutricionais, a Comissão solicita o 
parecer da Autoridade e consulta as 
partes interessadas, em particular os 
operadores das empresas do sector 
alimentar e as associações de 
consumidores.
As derrogações e as actualizações que 
visam contemplar a evolução dos 
conhecimentos científicos relevantes são 
adoptadas de acordo com o procedimento 
previsto no nº2 do artigo 16º.

Justificação

Os produtos alimentares a que são adicionados  vitaminas e minerais são apresentados pelos 
operadores de empresas do sector alimentar como produtos cujo consumo é benéfico e, 
consequentemente, como produtos "melhores". Tais alimentos poderiam, portanto, ser 
consumidos em maiores quantidades por muitos consumidores e ser ingeridos em doses que 
excedem os actuais hábitos de consumo desses produtos. Por conseguinte, é fundamental que 
apenas sejam adicionados vitaminas e minerais a alimentos que respeitem determinados 
perfis nutricionais, com vista a evitar quaisquer efeitos negativos. Observa-se, entre a 
população europeia, um aumento das doenças crónicas relacionadas com o regime 
alimentar, como o cancro, a diabetes, as doenças cardiovasculares e a obesidade, a cárie, 
etc. O seu aparecimento é propiciado por uma alimentação rica em calorias, matérias 
gordas, sal e açúcar e, simultaneamente, pobre em fibras. Assim sendo, os produtos que - em 
relação à sua categoria respectiva - são particularmente ricos em calorias, em matérias 
gordas, em açúcar e/ou em sal e/ou pobres em fibras e/ou que apresentam um perfil 
desfavorável não devem ser tornados mais interessantes mediante o enriquecimento 
voluntário com vitaminas e minerais. Os  produtos enriquecidos não devem contrariar as 
recomendações nutricionais correntes nem as políticas nacionais em matéria de nutrição. 
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Alteração 13
Artigo 6, nº 1

1. Os critérios de pureza das substâncias 
enumeradas no anexo II serão adoptados 
em conformidade com o procedimento 
previsto no n.º 2 do artigo 16.º, excepto 
quando sejam aplicados nos termos do n.º 
2.

1. Os critérios de pureza das substâncias 
enumeradas no anexo II serão adoptados 
até ...*,em conformidade com o 
procedimento previsto no n.º 2 do artigo 
16.º, excepto quando sejam aplicados nos 
termos do n.º 2.

* Data da entrada em vigor do presente 
Regulamento.

Justificação

A fim de garantir a segurança jurídica e uma efectiva defesa dos consumidores, os critérios 
de pureza devem ser adoptados antes da entrada em vigor do presente regulamento.

Alteração 14
Artigo 7, nº 1, parágrafo 1

1. Sempre que uma vitamina ou um 
mineral seja adicionado a alimentos para os 
efeitos especificados no n.º 2 do artigo 3.º, 
a quantidade total da vitamina ou do 
mineral presente, qualquer que seja a sua 
finalidade, no alimento colocado à venda 
não pode exceder as quantias estabelecidas. 
No respeitante aos produtos concentrados e 
desidratados, as quantidades máximas que 
serão estabelecidos serão as presentes nos 
alimentos depois de preparados para 
consumo de acordo com as instruções do 
fabricante.

1. Sempre que uma vitamina ou um 
mineral seja adicionado a alimentos para os 
efeitos especificados no n.º 2 do artigo 3.º, 
a quantidade total da vitamina ou do 
mineral presente, qualquer que seja a sua 
finalidade, no alimento colocado à venda 
não pode exceder as quantias que serão 
estabelecidas até...* No respeitante aos 
produtos concentrados e desidratados, as 
quantidades máximas que serão 
estabelecidos serão as presentes nos 
alimentos depois de preparados para 
consumo de acordo com as instruções do 
fabricante.

*Data da entrada em vigor do presente 
Regulamento

Justificação

A fim de garantir a segurança jurídica e uma efectiva defesa dos consumidores, os critérios 
de pureza devem ser adoptados antes da entrada em vigor do presente regulamento.
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Alteração 15
Artigo 7, nº 2, alínea b)

b) As quantidades de vitaminas e de 
minerais ingeridas através do consumo de 
outros alimentos.

b) As quantidades de vitaminas e de 
minerais ingeridas através do consumo de 
outros alimentos, incluindo suplementos 
alimentares.

Justificação

Os suplementos alimentares são cada vez mais um fenómeno da modernidade e são ingeridos 
regularmente ou, pelo menos, de quando em vez, por inúmeros consumidores. Um grande 
número de suplementos alimentares contém quantidades consideráveis de vitaminas e 
minerais. A ingestão através desses produtos deve, por conseguinte, ser igualmente tida em 
conta. Eis a razão pela qual este aspecto deveria ser evidenciado.

Alteração 16
Artigo 7, nº 2, alínea b bis) (nova)

b bis) A contribuição de cada produto 
isolado para o regime alimentar global da 
população em geral ou de subgrupos da 
população;

Alteração 17
Artigo 7, nº 2, alínea b ter) (nova)

b ter) O perfil nutricional enunciado no 
Artigo 5º.

Alteração 18
Artigo 7, nº 4

4. Na fixação das quantidades máximas a 
que se refere o nº 1 relativamente a 
vitaminas e minerais cujas doses de 
referência para a população estejam 
próximas dos limites superiores de 
segurança, deve também, se for caso 
disso, ter-se em conta o seguinte:

4. A Comissão estabelece as quantidades 
máximas a que se refere o nº 1, bem como 
as doses diárias recomendadas para as 
vitaminas e os minerais com base na 
avaliação efectuada pela Autoridade. 
Esses valores são publicados.
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a) Os requisitos aplicáveis à adição de 
certas vitaminas e certos minerais aos 
alimentos para efeitos de reconstituição 
e/ou para efeitos de equivalência nutritiva 
de alimentos substitutos;
b) A contribuição de cada produto isolado 
para o regime alimentar global da 
população em geral ou de subgrupos da 
população;
c) O perfil de nutrientes do produto 
estabelecido como previsto no 
Regulamento (CE) n.º .../2003 relativo às 
alegações nutricionais e de saúde dos 
alimentos.

Justificação

A fim de evitar o consumo abusivo de vitaminas e minerais, há que estabelecer limites 
superiores de segurança.

Alteração 19
Artigo 8, nº 1

1. A rotulagem, apresentação e publicidade 
dos alimentos aos quais se adicionaram 
vitaminas e minerais não pode incluir 
menções declarando expressa ou 
implicitamente que um regime alimentar 
equilibrado e variado não pode fornecer 
quantidades apropriadas de nutrientes. Se 
for caso disso, pode ser adoptada uma 
derrogação respeitante a um nutriente 
específico, em conformidade com o 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
16º.

1. A rotulagem, apresentação e publicidade 
dos alimentos aos quais se adicionaram 
vitaminas e minerais não pode incluir 
menções declarando expressa ou 
implicitamente que um regime alimentar 
equilibrado e variado não pode fornecer 
quantidades apropriadas de nutrientes. 

Justificação

Não se justifica uma tal derrogação. Os alimentos em questão não são produtos enriquecidos 
voluntariamente, mas sim produtos dietéticos ou de enriquecimento indispensável, como seja 
o sal de cozinha iodado na Áustria ou na Alemanha.
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Alteração 20
Artigo 8, nº 4

4. A rotulagem nutricional dos produtos 
aos quais foram adicionados vitaminas e 
minerais e abrangidos pelo presente 
regulamento será obrigatória. A 
informação a fornecer será a que consta do 
conjunto 2 do n.º 1 do artigo 4.º da referida 
directiva e ainda as quantidades totais 
presentes das vitaminas e dos minerais que 
foram adicionados ao alimento.

4. A rotulagem nutricional dos produtos 
aos quais foram adicionados vitaminas e 
minerais e abrangidos pelo presente 
regulamento será obrigatória. A 
informação a fornecer será a que consta do 
conjunto 2 do n.º 1 do artigo 4º da referida 
directiva e ainda as quantidades totais 
presentes das vitaminas e dos minerais que 
foram adicionados ao alimento. Além 
disso, devem ser fornecidas as seguintes 
informações:
a) as indicações sobre vitaminas e 
minerais devem ser apresentadas para 
cada dose (quantidade por dose) em 
valores absolutos e como percentagem da 
dose diária recomendada (DDR). Além 
disso, as indicações devem ser expressas 
por 100 g ou por 100 ml do produto;
b) a quantidade recomendada pelo 
fabricante para o consumo diário do 
produto, por doses nos casos em que essa  
indicação seja oportuna e possa ser 
facilmente deduzida;
c) uma advertência no sentido de não ser 
excedida a DDR indicada;

Justificação

A presente alteração garantirá que os consumidores disponham unicamente de informações 
pertinentes, que lhes permitam proteger-se de um consumo excessivo de vitaminas e minerais. 
A proposta relativa à dose diária recomendada e à advertência corresponde igualmente ao 
disposto na Directiva 2002/46/CE, relativa à aproximação das legislações dos Estados-
Membros respeitantes aos suplementos alimentares.
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Alteração 21
Artigo 9 bis (novo)

Artigo 9º bis
No prazo de 18 meses a contar da data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento, os Estados-Membros 
comunicam à Comissão as substâncias ou 
os ingredientes utilizados no seu território 
para o enriquecimento de alimentos e que 
são e/ou contêm outras substâncias que 
não as vitaminas e os minerais. A 
Comissão transmite essas informações à 
Autoridade e publica as notificações 
recebidas.

Justificação

Importante se afigura dispor de informações suficientes sobre a adição de outras substâncias 
específicas.

Alteração 22
Artigo 10 bis (novo)

Artigo 10º bis
Substâncias cuja utilização está sujeita a 

restrições, substâncias proibidas ou 
substâncias sob controlo comunitário

1. Quando um Estado-Membro considere 
que a adição de uma outra substância que 
não as vitaminas ou os minerais ou a 
adição de um ingrediente que contenha 
uma outra substância que não as 
vitaminas ou os minerais pode conduzir a 
uma ingestão de quantidades dessa 
substância que ultrapasse as quantidades 
médias, que podem ser deduzidas a partir 
dos dados estatísticos oficiais sobre a 
situação nutricional, deve comunicar, sem 
demora, esse facto à Comissão.

2. A Comissão decide, após a avaliação 
das informações disponíveis, a que a 
Autoridade procederá em cada caso, nos 
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termos do procedimento previsto no  nº 2 
do artigo 16º, e inscreve a substância no 
Anexo III.
Caso se verifique que a substância é 
prejudicial à saúde, a substância ou o 
ingrediente:
a)  será inscrito na parte A do anexo III, e 
a sua adição aos alimentos ou a sua 
utilização no fabrico de alimentos será 
proibida, ou
b) será inscrito na parte B do anexo III, e 
a sua adição aos alimentos ou a sua 
utilização no fabrico de alimentos só será 
permitida nas condições aí especificadas e 
na observância dos valores máximos aí 
referidos.
Quando, na sequência da avaliação, por 
parte da Autoridade, das informações 
disponíveis relativas a cada caso, seja 
identificada a possibilidade de ocorrência 
de efeitos nocivos para a saúde 
resultantes da utilização das substâncias 
em causa, mas a incerteza científica 
persista, a substância será inscrita na 
parte C do Anexo III, em conformidade 
com o procedimento previsto no nº 2 do 
artigo 16º.
3. As disposições comunitárias aplicáveis 
a alimentos específicos podem determinar 
restrições ou proibições quanto à 
utilização de determinadas substâncias 
para além das previstas no presente 
regulamento. Na ausência de disposições 
comunitárias, os Estados-Membros 
podem prever tais proibições ou 
restrições, em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 14º.
4. Os operadores de empresas do sector 
alimentar ou quaisquer outras partes 
interessadas podem, em qualquer 
momento, apresentar à Autoridade 
Europeia para a Segurança dos Alimentos 
um processo com os dados científicos que 
demonstrem a segurança de uma 
substância constante da parte C do anexo 
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III, nas respectivas condições de 
utilização num alimento ou numa 
categoria de alimentos e explicando a 
finalidade dessa utilização.
5. No prazo de quatro anos após a data de 
registo de uma substância na parte C do 
anexo III será tomada uma decisão, em 
conformidade com o procedimento 
previsto no nº 2 do artigo 16º e tendo em 
conta o parecer da Autoridade sobre 
quaisquer processos apresentados para 
avaliação, como mencionado no nº 2, 
para permitir a utilização generalizada de 
uma substância constante da parte C do 
anexo III ou para a transferir para a 
parte A ou B, conforme o caso, do mesmo 
anexo.

Justificação

A noção de "quantidade excessiva" é aqui concretizada, orientando-se por dados estatísticos 
oficiais relativos à situação nutricional (balanços nutricionais, dados relativos ao consumo 
alimentar, etc.) A médio prazo, deveria poder dispor-se de dados alimentares pan-europeus, 
que poderiam, então, constituir uma referência.

Além disso, importa estabelecer um procedimento uniforme e transparente para as outras 
substâncias específicas a controlar. 

Alteração 23
Artigo 10 

Artigo 10º Suprimido
Substâncias proibidas ou sujeitas a 

restrições
1. Sempre que uma substância ou um 
ingrediente que contenha uma substância, 
que não uma vitamina ou um mineral, 
seja adicionado a um alimento ou usado 
no fabrico de um alimento em condições 
que resultem na ingestão desta substância 
em quantidades muito superiores às 
susceptíveis de serem normalmente 
ingeridas no quadro de um regime 
alimentar equilibrado e variado e sempre 
que, na sequência da análise, por parte da 
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Autoridade, das informações disponíveis 
relativas a cada caso, tiver sido 
identificado um efeito nocivo sobre a 
saúde resultante dessa utilização, a 
substância e/ou o ingrediente que contém 
a substância deverá, se for caso disso, em 
conformidade com o procedimento 
previsto no nº 2 do artigo 16.º:
a) ser inscrito na parte A do anexo III, e a 
sua adição aos alimentos ou a sua 
utilização no fabrico de alimentos será 
proibida, ou 
b) ser inscrito na parte B do anexo III, e a 
sua adição aos alimentos ou a sua 
utilização no fabrico de alimentos só será 
permitida nas condições aí especificadas.
2. As disposições comunitárias aplicáveis 
a alimentos específicos podem determinar 
restrições ou proibições quanto à 
utilização de determinadas substâncias 
para além das previstas no presente 
regulamento. Na ausência de disposições 
comunitárias, os Estados-Membros 
podem prever tais proibições ou restrições 
em conformidade com o procedimento 
previsto no artigo 14º.

Justificação

Cf. alteração relativa ao novo artigo 10º bis.

Alteração 24
Artigo 11 

Artigo 11º Suprimido
Substâncias sob controlo comunitário
1. Sempre que uma substância ou um 
ingrediente que contenha uma substância, 
que não uma vitamina ou um mineral, 
seja adicionado a um alimento ou usado 
no fabrico de um alimento em condições 
que resultem na ingestão desta substância 
em quantidades muito superiores às 
susceptíveis de serem normalmente 
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ingeridas no quadro de um regime 
alimentar equilibrado e variado e sempre 
que, na sequência da análise, por parte da 
Autoridade, das informações disponíveis 
relativas a cada caso, tiver sido 
identificada a possibilidade da ocorrência 
de efeitos nocivos sobre a saúde 
resultantes dessa utilização, mas a 
incerteza científica persistir, a substância 
será inscrita na parte C do anexo III, em 
conformidade com o procedimento 
previsto no nº 2 do artigo 16º,
2. Os operadores de empresas do sector 
alimentar ou quaisquer outras partes 
interessadas podem, em qualquer 
momento, apresentar à Autoridade para 
avaliação, um processo com os dados 
científicos que demonstrem a segurança 
de uma substância constante da parte C 
do anexo III, nas respectivas condições de 
utilização num alimento ou numa 
categoria de alimentos e explicando a 
finalidade dessa utilização.
3. No prazo de quatro anos após a data de 
registo de uma substância na parte C do 
anexo III será tomada uma decisão, em 
conformidade com o procedimento 
previsto no nº 2 do artigo 16.º e tendo em 
conta o parecer da Autoridade sobre 
quaisquer processos apresentados para 
avaliação, como mencionado no nº 2, 
para permitir a utilização generalizada de 
uma substância constante da parte C do 
anexo III ou para a transferir para a 
parte A ou B, conforme o caso, do mesmo 
anexo.

Justificação

Cf. alteração relativa ao novo artigo 10º bis.
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Alteração 25
Artigo 11 bis (novo)

Artigo 11º bis
Rotulagem, apresentação e publicidade

1. A rotulagem, apresentação e 
publicidade dos alimentos aos quais se 
adicionaram vitaminas e minerais não 
pode incluir menções declarando expressa 
ou implicitamente que um regime 
alimentar equilibrado e variado não pode 
fornecer quantidades apropriadas de 
nutrientes. 
2. A rotulagem, apresentação e 
publicidade dos alimentos aos quais se 
adicionaram outras substâncias 
específicas não pode induzir o 
consumidor em erro nem iludi-lo quanto 
ao valor nutritivo do alimento que possa 
resultar da adição daqueles nutrientes.
3. A rotulagem dos produtos aos quais se 
adicionaram outras substâncias 
específicas pode ostentar uma declaração 
que indique essa adição, em aplicação das 
disposições previstas no Regulamento 
(CE) n.º .../2003 relativo às alegações 
nutricionais e de saúde dos alimentos.
4. A rotulagem nutricional dos produtos 
aos quais foram adicionadas outras 
substâncias específicas e que são 
abrangidos pelo presente regulamento 
será obrigatória. As informações a 
fornecer serão as que constam do 
conjunto 2 do n.º 1 do artigo 4.º da 
referida directiva e, ainda, as quantidades 
totais presentes das outras substâncias 
específicas que foram adicionadas ao 
alimento. Deverão, além disso, ser 
fornecidas as seguintes informações:
a)  as indicações  referentes às outras 
substâncias específicas devem ser 
apresentadas para cada dose (quantidade 
por dose) em valores absolutos e como 
percentagem da dose diária recomendada 
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(DDR). Além disso, as informações devem 
ser expressas por 100 g ou por 100 ml do 
produto;
b) a quantidade recomendada pelo 
fabricante para o consumo diário do 
produto, por doses nos casos em que essa  
indicação seja oportuna e possa ser 
facilmente deduzida;
c) uma advertência no sentido de não ser 
excedida a DDR indicada;
5. O presente artigo aplicar-se-á sem 
prejuízo da Directiva 2000/13/CE, do 
Regulamento (CE) n.º .../2003 relativo às 
alegações nutricionais e de saúde dos 
alimentos e de outras disposições da 
legislação alimentar aplicáveis a 
categorias específicas de alimentos.
6. As normas de execução do presente 
artigo serão, se necessário, especificadas 
em conformidade com o procedimento 
previsto no nº 2 do artigo 16º.

Justificação

Os consumidores devem poder reconhecer claramente as substâncias que tenham sido 
adicionadas a um alimento, bem como a relação existente entre a quantidade da substância 
adicionada por 100g/ml (quantidade recomendada para o consumo) e a dose diária 
recomendada. Quando seja possível estabelecer a necessidade diária, cumpre igualmente 
indicá-la.

Alteração 26
Artigo 11 ter (novo)

Artigo 11º ter
Doses diárias recomendadas e limites 

superiores de segurança
Para as outras substâncias enumeradas 
no Anexo III, B ou C, são estabelecidas 
doses diárias recomendadas e limites 
superiores de segurança. O artigo 7º do 
presente regulamento aplica-se mutatis 
mutandis.
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Justificação

Analogamente às disposições referentes às vitaminas e aos minerais, impõe-se igualmente 
estabelecer limites superiores de segurança para outras substâncias específicas.

Alteração 27
Artigo 12 bis (novo)

Artigo 12º bis
Fixação das doses diárias recomendadas
A Comissão fixa as doses diárias 
recomendadas a breve trecho, o mais 
tardar à data de entrada em vigor do 
presente regulamento, e tendo em conta 
os últimos conhecimentos científicos e as 
recomendações internacionais 
relativamente a  todas as vitaminas e 
minerais enumerados no Anexo I.

Alteração 28
Artigo 13

Sem prejuízo do Tratado, em particular 
dos seus artigos 28.º e 30.º, os 
Estados-Membros não podem restringir 
nem proibir o comércio de alimentos que 
respeitem o presente regulamento, bem 
como os actos comunitários adoptados 
para a sua execução através da aplicação 
de disposições nacionais não 
harmonizadas relativas à adição aos 
alimentos de vitaminas e minerais.

O presente regulamento não afecta o 
direito dos Estados-Membros de 
manterem ou introduzirem, em 
conformidade com o Tratado, 
nomeadamente, os seus artigos 28º e 30º, 
normas mais rigorosas em matéria de 
adição de vitaminas, minerais e outras 
substâncias específicas que considerem 
necessárias para proteger a saúde pública 
e que não sejam incompatíveis com o 
presente regulamento.
No prazo de 6 meses a contar da data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento, os Estados-Membros 
informam a Comissão sobre as 
disposições nacionais relevantes já em 
vigor.
Disposições nacionais mais rigorosas 
relativas a substâncias que não figuram 
no Anexo III podem, em todo o caso, 
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vigorar até que tenha lugar a avaliação 
dessas substâncias por parte da 
Autoridade, em conformidade com o 
disposto no artigo 10º bis do presente 
regulamento.

Justificação

Rigor jurídico relativamente às possibilidades que assistem aos Estados-Membros de 
manterem ou executarem disposições nacionais.

Alteração 29
Artigo 14, nº 3

3. A Comissão consultará o Comité 
Permanente da Cadeia Alimentar e da 
Saúde Animal, instituído pelo n.º 1 do 
artigo 58.º do Regulamento (CE) n.º 
178/2002, se considerar útil tal consulta 
ou se um Estado-Membro assim o 
solicitar, e emitirá um parecer sobre as 
medidas previstas.

3. A Comissão consultará o Comité 
Permanente da Cadeia Alimentar e da 
Saúde Animal, instituído pelo n.º 1 do 
artigo 58.º do Regulamento (CE) n.º 
178/2002, e emitirá um parecer sobre as 
medidas previstas.

Justificação

O Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal deveria, em todo o caso, ser 
consultado. 

Alteração 30
Artigo 17

Artigo 17º Artigo 17º

Controlo Controlo
Para facilitar um controlo eficaz dos 
alimentos aos quais se adicionaram 
vitaminas e minerais, bem como dos 
alimentos que contenham as substâncias 
enumeradas nas partes B e C do anexo III, 
os Estados-Membros podem exigir que o 
fabricante ou o responsável pela colocação 
desses alimentos no mercado no seu 
território informe a autoridade competente 
dessa comercialização, enviando-lhe um 
modelo do rótulo utilizado para esse 

Para facilitar um controlo eficaz dos 
alimentos aos quais se adicionaram 
vitaminas e minerais, bem como dos 
alimentos que contenham as substâncias 
enumeradas nas partes B e C do anexo III, 
os Estados-Membros exigem que o 
fabricante ou o responsável pela colocação 
desses alimentos no mercado no seu 
território informe a autoridade competente 
dessa comercialização, enviando-lhe um 
modelo do rótulo utilizado para esse 
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produto. produto.

Os Estados-Membros transmitem essa 
informação à Comissão e à Autoridade.
A Comissão viabiliza o acesso dessas 
informações ao público interessado.

Justificação

Um controlo obrigatório é sinónimo de igualdade de condições para os produtores e 
contribui, simultaneamente, para melhorar a defesa dos consumidores. A publicação das 
informações assegura a transparência do mercado e facilita o controlo.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

À escala internacional, o "Codex  Alimentarius" adoptou, em 1987, como princípio geral, ser 
permitida a adição de nutrientes aos alimentos, a fim de prevenir ou corrigir uma carência 
demonstrada de um ou vários nutrientes na população ou em grupos específicos da população.

As disposições nacionais referentes à adição voluntária aos alimentos de vitaminas, minerais, 
bem como de outras substância específicas,  apresentam actualmente grandes disparidades.

Alguns países instituíram disposições referentes à adição obrigatória; outros, pelo contrário, 
não dispõem de regulamentação nesta matéria.

Determinados países aplicam disposições muito restritivas à adição voluntária de vitaminas e 
minerais, bem como de outras substâncias específicas, enquanto que outros aplicam normas 
muito menos rigorosas.

Estas acentuadas disparidades entre as normas nacionais geram, obviamente, entraves às 
trocas comerciais de tais produtos no mercado interno.

Assim sendo, afigura-se pertinente providenciar no sentido de uma harmonização das 
disposições comunitárias aplicáveis à adição de vitaminas e minerais, bem como de outras 
substâncias específicas, sob a condição de que essa harmonização se processe na observância 
de um elevado nível de defesa dos consumidores. Nesse contexto, cumpre assegurar que os 
produtos visados não representem, de modo algum, um perigo para a saúde pública e que o 
princípio nutricional, segundo o qual um regime alimentar equilibrado e variado garante as 
quantidades necessárias e suficientes de nutrientes, seja respeitado.

A proposta da Comissão facilitará indubitavelmente as trocas intra-comunitárias desses 
produtos, não contemplando, porém, os aspectos respeitantes à saúde pública e a um nível 
elevado de defesa dos consumidores.

1. Base jurídica

A fim de melhor assinalar o aspecto constituído pela defesa dos consumidores, a base jurídica 
do regulamento deveria ser complementada mercê de uma referência ao artigo 153º do 
Tratado CE. O nº 1 do artigo 1º da proposta da Comissão consagra expressamente, como 
objectivo, a garantia de um elevado nível de defesa dos consumidores.

2. Perfis nutricionais

Os alimentos enriquecidos são apresentados pelos operadores do sector alimentar como 
produtos cujo consumo é benéfico e que, por conseguinte, são "bons" ou "melhores" produtos. 
Esses alimentos poderiam, consequentemente, ser consumidos em maiores quantidades por 
inúmeras pessoas  que os consomem actualmente com moderação. Afigura-se, pois, 
importante que vitaminas e minerais apenas sejam adicionados a alimentos que satisfaçam 
determinados perfis nutricionais, a fim de evitar eventuais efeitos negativos.
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Observa-se, entre a população europeia, um aumento das doenças crónicas relacionadas com 
o regime alimentar, como, por exemplo, as doenças cardiovasculares, a diabetes,  a obesidade 
ou, ainda, a cárie. O seu aparecimento é favorecido por uma alimentação rica em calorias, 
gorduras, açúcares e  sal e, simultaneamente, pobre em fibras. Sendo assim, os produtos que -
relativamente à categoria a que pertencem - sejam particularmente ricos em calorias, 
gorduras, açúcar e/ou em sal e/ou pobres em fibras e/ou que apresentem um perfil 
desfavorável do ponto de vista das gorduras não devem ser tornados mais interessantes 
mediante o enriquecimento voluntário com vitaminas e minerais.

Os produtos enriquecidos não devem contrariar as recomendações nutricionais correntes, nem 
as políticas alimentares e nutricionais nacionais (cf. alteração relativa ao artigo 5º).

3. Anexo III

As vitaminas e os minerais contidos nos alimentos constituem objecto de avaliações 
científicas e de análises precisas. Essa a razão pela qual a Comissão pode estabelecer as listas 
positivas que figuram nos Anexos I e II do Regulamento.

Uma lista positiva das "outras substâncias específicas" não se revela útil; em contrapartida, 
necessário se afigura definir, no regulamento, o que se entende por "outras substâncias 
específicas".

Ademais, como no caso das vitaminas e dos minerais, há que estipular igualmente 
quantidades máximas e mínimas para essas "outras substâncias específicas". As regras de 
rotulagem devem, por seu turno, ser igualmente aplicadas, como no caso das vitaminas e dos 
minerais.

Por último, o novo artigo 10º bis institui um procedimento uniformizado e transparente para 
as substâncias que devem constituir objecto de controlo.


