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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 a 
alegações nutricionais e de saúde nos alimentos
(COM(2003)0424 – C6-0329/2003 – 2003/0165(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)0424)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 (C6-0329/2003),

– 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 os pareceres da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e 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
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 

(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 

  
1 JO C ... / Ainda não publicada em JO.
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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, 
ostentar alegações.

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 ou o seu perfil 
nutricional são critérios adequados para 
determinar se o produto pode, ou não, 
ostentar alegações.

Justificação

Em conformidade com o artigo 4º.

Alteração 2
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 

(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 
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Comissão. Comissão, após consulta da Autoridade.

Justificação

Em conformidade com o artigo 4º.

Alteração 3
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, sem esquecer, porém, certas 
lacunas estruturais e organizativas 
relativas às pequenas e médias empresas 
(PME).

Justificação

Pretende-se destacar, no espírito do artigo 14º, certas dificuldades que sentem as PME, como 
a incapacidade de traduzir a alegação nutricional nas diferentes línguas.

Alteração 4
Considerando 19

(19) Um regime alimentar variado e 
equilibrado é um pré-requisito para uma 
boa saúde e os produtos individualmente 
considerados possuem uma importância 
relativa no contexto da globalidade do 
regime alimentar e este é um dos muitos 
factores que influenciam o aparecimento de 
determinadas doenças humanas. Outros 
factores como a idade, a predisposição 
genética, o nível de actividade física, o 
consumo de tabaco e de outras drogas, a 
exposição ambiental e o stress podem 
todos influenciar o aparecimento de 
doenças humanas. Deverão, assim, ser 
aplicados requisitos específicos de 
rotulagem no que se refere às alegações 
relacionadas com a redução do risco de 
uma doença.

(19) Um regime alimentar variado e 
equilibrado que tenha em conta 
igualmente os diferentes hábitos 
alimentares dos Estados-Membros, que 
constituem um valor a respeitar e a 
preservar, é uma condição essencial para
a boa saúde, podendo inclusive um 
produto individualmente considerado
revestir uma importância indiscutível 
para toda a alimentação; além disso, o 
regime alimentar é um dos muitos factores 
que influenciam o aparecimento de 
determinadas doenças humanas. Outros 
factores como a idade, a predisposição 
genética, o nível de actividade física, o 
consumo de tabaco e de outras drogas, a 
exposição ambiental e o stress podem 
todos influenciar o aparecimento de 



PE 353.302v02-00 8/34 PR\553203PT.doc

PT

doenças humanas. Deverão, assim, ser 
aplicados requisitos específicos de 
rotulagem no que se refere às alegações 
relacionadas com a redução do risco de 
uma doença.

Justificação

O objectivo é salvaguardar a produção e a difusão de produtos típicos essenciais para a boa 
saúde individual.

Alteração 5
Considerando 26

(26) É necessário um período de transição 
para permitir aos operadores de empresas 
do sector alimentar a adaptação aos 
requisitos do presente regulamento.

(26) É necessário um período de transição 
para permitir aos operadores de empresas 
do sector alimentar, sobretudo das PME, a 
adaptação aos requisitos do presente 
regulamento.

Justificação

O objectivo é assinalar as dificuldades que sentem as PME para se adaptarem a estas 
mudanças legislativas.

Alteração 6
Artigo 1, nº 3

3. As alegações nutricionais e de saúde 
que não se encontrem em conformidade 
com o presente regulamento deverão ser 
consideradas como publicidade enganosa, 
na acepção da Directiva 84/450/CEE do 
Conselho.

3. O presente regulamento é aplicável sem 
prejuízo das disposições constantes das 
seguintes directivas comunitárias:

- Directiva 89/398/CEE do Conselho, de 3 
de Maio de 1989, relativa à aproximação 
das legislações dos Estados-membros 
respeitantes aos géneros alimentícios 
destinados a uma alimentação especial 
(89/398/CEE)1, e as directivas adoptadas 
nesta mesma base;
- Directiva 80/777/CEE do Conselho, de 
15 de Julho de 1980, relativa à 
aproximação das legislações dos Estados-
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Membros respeitantes à exploração e à 
comercialização de águas minerais 
naturais2;
- Directiva 98/83/CE do Conselho, de 3 de 
Novembro de 1998, relativa à qualidade 
da água destinada ao consumo humano3.
__________________
1 JO L 186  de 30.6.1989, p. 27.

2 JO L 229 de 30.8.1980, p. 1.

3 JO L 330 de 5.12.1998, p. 32.

Justificação

Esta proposta de alteração tem como objectivo assinalar o facto de a norma comunitária que 
foi adoptada em matéria de alimentação especial estar ainda em vigor.

Alteração 7
Artigo 1, nº 4

4. O presente regulamento é aplicável sem 
prejuízo de disposições mais específicas 
relativas a alimentos destinados a uma 
alimentação especial, estabelecidas na 
legislação comunitária.

suprimido

Alteração 8
Artigo 2, frase introdutória

Para fins do presente regulamento são 
aplicáveis as definições de “alimento”, 
“operador de empresa do sector 
alimentar”, “colocação no mercado” e 
“consumidor final” constantes do artigo 
2º e dos nºs 3, 8 e 18 do artigo 3º do 
Regulamento (CE) nº 178/2002 do 
Parlamento Europeu e do Conselho;

Para fins do presente regulamento:

a) são aplicáveis as definições de 
“alimento”, “operador de empresa do 
sector alimentar”, “colocação no 
mercado” e “consumidor final” 
constantes do artigo 2º e dos nºs 3, 8 e 18 
do artigo 3º do Regulamento (CE) nº 
178/2002 do Parlamento Europeu e do 
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Conselho;
b) é aplicável a definição de "suplementos 
alimentares" constante da Directiva 
2002/46/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 10 de Junho de 2002, 
relativa à aproximação das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes aos 
suplementos alimentares1 e são aplicáveis 
as definições de "rotulagem nutricional", 
"proteína", "glícidos", "açúcares", 
"lípidos", "ácidos gordos saturados", 
"ácidos gordos monoinsaturados", 
"ácidos gordos polinsaturados", "fibras 
alimentares", constantes da Directiva 
90/496/CEE do Conselho;
c)   é aplicável ainda a definição de 
"rotulagem" constante da alínea a) do nº 
3 do artigo 1º da Directiva 2000/13/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de Março de 2000, relativa à aproximação 
das legislações dos Estados-Membros 
respeitantes à rotulagem, apresentação e 
publicidade dos géneros alimentícios2. 
_____________
1 JO L 183 de 12.7.2002, p. 51.

2 JO L 109 de 6.5.2000, p. 29.

Justificação

Continuam a ser aplicáveis todas as definições constantes da legislação europeia no domínio 
alimentar actualmente em vigor. 

Alteração 9
Artigo 2, ponto 8

(8) “consumidor médio”, o consumidor que 
se encontra razoavelmente bem informado 
e é razoavelmente observador e 
circunspecto.

(8) “consumidor médio”, o consumidor que 
se encontra correctamente informado e é 
razoavelmente observador e circunspecto.
Quando uma alegação nutricional ou de 
saúde é dirigida especificamente a um 
grupo particular, é necessário ter em 
consideração o membro ou consumidor 
médio desse grupo.
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Justificação

O objectivo é garantir uma protecção dos grupos de consumidores, como as crianças, as 
pessoas idosas ou os membros de outros grupos, particularmente vulneráveis. 

Alteração 10
Artigo 3, parágrafo 2, alínea a)

a) ser falsa ou enganosa; a) ser falsa, ambígua ou enganosa;

Alteração 11
Artigo 3, parágrafo 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 ou implicar que um regime 
alimentar equilibrado e variado não pode 
fornecer, em geral, quantidades adequadas 
de nutrientes; as autoridades nacionais 
podem, contudo, prever excepções no 
quadro do artigo 21º;

Justificação

A adenda explica-se pela necessidade de cada um dos Estados-Membros fazer face a certas 
deficiências nutricionais que se verificam em territórios restritos, bem como para respeitar os 
hábitos nutricionais de cada país particular.

Alteração 12
Artigo 4, título

Restrições à utilização de alegações 
nutricionais e de saúde

Condições de utilização de alegações 
nutricionais e de saúde

Alteração 13
Artigo 4, nº 1

1. A Comissão deverá, num prazo de 18
meses após a adopção do presente 
regulamento, e em conformidade com o 

1. A Comissão deverá, num prazo de 24
meses após a adopção do presente 
regulamento e após consulta da 
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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.

Autoridade, 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. 

Os perfis nutricionais serão estabelecidos, 
nomeadamente, com referência aos 
montantes dos seguintes nutrientes 
presentes nos alimentos:

Os perfis nutricionais para os alimentos 
ou certas categorias de alimentos, são 
estabelecidos em função, nomeadamente: 

a) gordura, ácidos gordos saturados, 
ácidos gordos trans;

- do montante de certos nutrientes e 
outras substâncias contidas no alimento;

b) açúcares; - do contributo e da importância do 
alimento (ou categoria de alimentos) em 
termos de dieta, tendo devidamente em 
conta os hábitos alimentares e os diversos 
modos de consumo nos diferentes 
Estados-Membros;

c) sal/sódio. - da composição nutricional global do 
alimento ou categoria de alimento e da 
presença de componentes nutricionais 
com efeitos benéficos para a saúde 
cientificamente comprovados.

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.

Os perfis nutricionais deverão ser baseados 
em conhecimentos científicos acerca de 
regime alimentar e nutrição, a sua relação 
com a saúde. 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.

As derrogações específicas à obrigação de 
respeitar os perfis nutricionais, para 
efeitos de utilização de alegações 
nutricionais de saúde, e as actualizações 
destinadas a ter em consideração avanços 
científicos relevantes deverão ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento previsto no nº 2 do artigo 
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23º.

Justificação
A utilização dos perfis nutricionais ou de sistemas análogos em diversos países demonstrou 
que estes sistemas exigiam amplas consultas e que o seu desenvolvimento demorava anos. 
Daí considerarmos o período de 18 meses demasiado curto e propormos, por conseguinte, 
um prazo de 24 meses.

É extremamente importante que os perfis nutricionais assentem em bases científicas sólidas; 
o parecer da AESA constitui, por conseguinte, uma condição sine qua non para o 
desenvolvimento futuro dos perfis nutricionais. A AESA deve ter em conta o contributo de 
todas as substâncias nutricionais presentes num alimento específico ou numa categoria de 
alimentos e retomar nas suas observações o papel dos alimentos específicos ou categorias de 
alimentos no conjunto da dieta.

Alteração 14
Artigo 4, nº 2

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.

2. Em derrogação ao disposto no nº 1, as 
alegações nutricionais que se referem à 
redução de gordura, ácidos gordos 
saturados, ácidos gordos trans, açúcares e 
sal/sódio serão permitidas, sem referência 
ao critério específico aplicado ao 
nutriente a respeito do qual é feita a 
alegação, desde que cumpram as 
disposições estabelecidas no presente 
regulamento.

Alteração 15
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 outra substância a respeito da qual é 
feita a alegação tem um efeito nutricional 
ou fisiológico benéfico, tal como 
estabelecido por dados científicos 
geralmente aceites;
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Justificação

Por razões de coerência com o artigo 4º.

Alteração 16
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:

Justificação

Por razões de coerência com o artigo 4º.

Alteração 17
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 
organismo;

Justificação

Por razões de coerência com o artigo 4º.

Alteração 18
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 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 fisiológico, tal como 
estabelecido por dados científicos 
geralmente aceites;
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Justificação

Por razões de coerência com o artigo 4º.

Alteração 19
Artigo 10, nº 2, frase introdutória

2. As alegações de saúde apenas serão 
permitidas caso a seguinte informação se 
encontre incluída no rótulo:

2. As alegações de saúde apenas serão 
permitidas caso a seguinte informação se 
encontre incluída no rótulo, ou na sua 
ausência, na embalagem e na 
publicidade:

Justificação

A alteração destina-se a incluir na legislação os produtos eventualmente desprovidos de 
rótulo.

Alteração 20
Artigo 11

Alegações de saúde implícitas Restrições à utilização de certas alegações 
de saúde

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

1. Não serão permitidas as seguintes 
alegações de saúde: 

a) alegações que fazem referência a 
benefícios gerais e não específicos do 
nutriente ou alimentos para uma boa 
saúde ou bem-estar geral;

a) alegações que sugerem que o não 
consumo do alimento pode ser prejudicial 
à saúde

b) alegações que façam referência a 
funções psicológicas e comportamentais;

b) alegações que façam referência à taxa 
de perda de peso ou ao seu valor absoluto. 

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 
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 
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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.

2. As seguintes alegações de saúde só são 
autorizadas mediante a concessão 
explícita da autorização referida no nº 1 
do artigo 10º e nº 1 do artigo 13º:

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 a qualquer redução 
do apetite ou saciedade fácil, ou ainda à 
redução da energia disponível através do 
regime alimentar;
3. As alegações que fazem referência quer 
a conselhos médicos ou a conselhos de 
outros profissionais da saúde, quer a 
conselhos das respectivas associações 
profissionais ou de beneficiência 
(voluntariado), deveriam ser autorizadas 
apenas no caso de: 
a) a alegação ser emitida por uma 
organização reconhecida pelas 
autoridades nacionais comunitárias; 
b) existir um acordo escrito entre ambas 
as partes; 
c) os pormenores do esquema da 
recomendação serem publicados num 
suporte facilmente acessível (por exemplo, 
nos sítios Web das empresas ou das 
organizações reconhecidas). 
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4. Sempre que tal se justifique, a
Comissão, após consulta da Autoridade, 
da indústria alimentar e dos 
consumidores, publicará as linhas 
directrizes detalhadas para a aplicação do 
nº 2. 

Justificação

Estão previstas no presente regulamento as alegações nutricionais ou de saúde 
cientificamente provadas e que passaram com êxito a avaliação da AESA. 

Tendo em conta a grande variedade dos alimentos disponíveis, é pouco provável que um só 
alimento possa ser a única fonte de um nutriente ou de um ingrediente essencial. As 
alegações que declaram que o não consumo de um alimento específico pode ser prejudicial à 
saúde devem, por conseguinte, ser consideradas enganosas para o consumidor. 

As alegações que fazem referência a efeitos benéficos gerais, às funções psicológicas ou 
comportamentais, bem como as que fazem referência ao emagrecimento, ao controlo do peso, 
à perda de apetite ou ao aumento da sensação de saciedade, ou ainda à redução do valor 
energético do regime alimentar, deveriam ser autorizadas, de acordo com o nº 1 do artigo 
10º e o nº 1 do artigo 13º. 

Hoje, a investigação está na vanguarda do progresso e  proibir estas alegações, sempre que 
estas possam ser demonstradas cientificamente, seria comprometer os sucessos científicos 
europeus e o poder inovador da indústria alimentar europeia. Além disso, o consumidor 
europeu ficaria limitado na sua escolha de regimes benéficos à saúde. 

No que diz respeito ao papel dos médicos, dos outros profissionais do sector da saúde, das 
suas associações ou outras organizações benévolas que apoiam os conselhos indicados em 
alegações específicas, trata-se de uma prática corrente em vários Estados-Membros da 
União Europeia. 
Esta prática poderia ser admitida no seio da União Europeia apenas na condição de a 
colaboração destes profissionais e/ou destas organizações respeitar os seguintes critérios:

1/ Os profissionais e/ou as organizações são reconhecidos pelas autoridades nacionais 
competentes; 

2/ Existência de um acordo escrito entre as partes; 
3/ Os detalhes de recomendação são acessíveis ao público. 

Alteração 21
Artigo 12, nº 1

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 

1. Podem ser feitas, sem ser objecto do 
procedimento de autorização referido nos 
artigos 14º,15º, 16º e 17º, as alegações de 
saúde que descrevem o papel de um 
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crescimento, no desenvolvimento e nas 
funções normais do organismo, que se 
baseiam em dados científicos geralmente 
aceites e são bem compreendidas pelo 
consumidor médio, desde que estejam 
incluídas na lista prevista no nº 2.

nutriente ou de outra substância no 
crescimento, no desenvolvimento e nas 
funções normais do organismo, que se 
baseiam em dados científicos geralmente 
aceites e são bem compreendidas pelo 
consumidor médio, desde que estejam 
incluídas na lista prevista no nº 2 bis.

Justificação

Trata-se de precisar que, para este tipo de alegação, não há procedimento de autorização 
(artigos 14º a 17º), mas uma mera notificação.

Alteração 22
Artigo 12, 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 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].

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. 

Alteração 23
Artigo 12, nº 2 bis (novo)

2 bis  A Comissão deverá adoptar, em 



PR\553203PT.doc 19/34 PE 353.302v02-00

PT

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 e todas as as condições 
necessárias para a utilização destas 
alegações, o mais tardar até ... [último dia 
do mês de adopção do presente 
regulamento + 3 anos].

Justificação

Esclarecimento para precisar que uma alegação deve ser utilizada em certo contexto..

Alteração 24
Artigo 12, nº 2 ter (novo)

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

Justificação

Esclarecimento para precisar que a AESA deve ser consultada.

Alteração 25
Artigo 12, nº 3

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 

suprimido
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no artigo 22º.

Justificação

Ver adenda ao artigo 26º.

Alteração 26
Artigo 14, nº 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, deverá ser apresentado um 
pedido em conformidade com o seguinte 
número. 

A Autoridade:

a) deverá acusar a recepção de um pedido 
por escrito num prazo de 14 dias após a 
sua recepção; a confirmação deverá 
indicar a data de recepção do pedido;
(b) deverá informar imediatamente os 
Estados-Membros e a Comissão acerca do 
pedido e deverá disponibilizar-lhes o 
mesmo, bem como qualquer informação 
suplementar apresentada pelo requerente;
c) deverá tornar público o resumo do 
processo mencionado na alínea f) do nº 3.

Alteração 27
Artigo 14, nº 1 bis (novo)

1 bis O pedido é transmitido à autoridade 
nacional competente de um Estado-
Membro.
a) A Autoridade nacional competente:
i) deverá acusar a recepção de um pedido 
por escrito num prazo de 14 dias após a 
sua recepção; a confirmação deverá 
indicar a data de recepção do pedido;
ii) deverá informar imediatamente a 
Autoridade acerca do pedido;
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iii) deverá disponibilizar-lhes o mesmo, 
bem como qualquer informação 
suplementar apresentada pelo requerente;
b) A Autoridade:
i) deverá informar imediatamente os 
Estados-Membros e a Comissão acerca do 
pedido e deverá disponibilizar-lhes o 
mesmo, bem como qualquer informação 
suplementar apresentada pelo requerente;
ii) deverá tornar público o resumo do 
processo mencionado na alínea f) do nº2.

Justificação

A alteração precisa o procedimento de autorização visado e põe em relevo as dificuldades 
com que deparam as PME que não dispõem de meios para traduzir a alegação nas diferentes 
línguas. Remete-se para a Comissão a tarefa de apresentar propostas nesse sentido.

Alteração 28
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) o nutriente ou outra substância, ou 
ainda o alimento ou a categoria de 
alimentos acerca do qual deverá ser feita a 
alegação de saúde, bem como as suas 
características particulares;

Justificação

A alteração precisa o procedimento de autorização visado e põe em relevo as dificuldades 
com que deparam as PME que não dispõem de meios para traduzir a alegação nas diferentes 
línguas. Remete-se para a Comissão a tarefa de apresentar propostas nesse sentido.

Alteração 29
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) 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; poderão ser 
adoptadas medidas, nos termos do nº 2 do 
artigo 23º, destinadas a fornecer modelos 
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ad hoc às PME; 

Alteração 30
Artigo 14, nº 4

4. A Autoridade deverá publicar, antes da 
data de aplicação do presente regulamento, 
orientações pormenorizadas destinadas a 
auxiliar os requerentes na preparação e 
apresentação dos pedidos.

4. A Autoridade deverá  estabelecer e 
publicar, antes da data de aplicação do 
presente regulamento, orientações 
pormenorizadas destinadas a auxiliar os 
requerentes na preparação e apresentação 
dos pedidos. 

Alteração 31
Artigo 15, nº 1

1. Ao emitir o seu parecer, a Autoridade 
deverá tomar as medidas necessárias para 
respeitar um prazo de três meses a contar 
da data de recepção de um pedido válido. 
Esse prazo deverá ser prorrogado sempre 
que a Autoridade solicite informação 
complementar ao requerente, conforme o 
disposto no nº 2.

1. Ao emitir o seu parecer, a Autoridade 
deverá tomar as medidas necessárias para 
respeitar um prazo de seis meses a contar 
da data de recepção de um pedido válido. 
Esse prazo deverá ser prorrogado sempre 
que a Autoridade solicite informação 
complementar ao requerente, conforme o 
disposto no nº 2.

Alteração 32
Artigo 15, nº 2

2 A Autoridade pode, se necessário, exigir 
que o requerente complete num 
determinado prazo os dados que 
acompanham o pedido.

2. A Autoridade, ou qualquer autoridade 
nacional competente por seu intermédio,
pode, se necessário, exigir que o requerente 
complete num determinado prazo os dados 
que acompanham o pedido.

Alteração 33
Artigo 19
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Protecção de dados Confidencialidade, protecção de dados e 
respeito dos direitos adquiridos

a) Confidencialidade
1. O titular da autorização pode indicar 
quais as informações apresentadas em 
conformidade com o presente 
regulamento que deseja que sejam 
tratadas confidencialmente pelo facto de a 
sua divulgação alegadamente prejudicar a 
sua capacidade concorrencial. Neste caso, 
as razões apresentadas devem ser 
verificáveis. 
2. A Comissão determina, após consulta 
do requerente, quais os dados, para além 
das referidos no nº 3, que devem ser 
tratados confidencialmente e informa o 
requerente da sua decisão. 
3.Não são considerados confidenciais os 
seguintes dados: 
i) o nome do alimento e as características 
essenciais que lhe conferem as suas 
propriedades relacionadas com a saúde; 
ii) as conclusões dos estudos 
eventualmente realizados sobre modelos 
in vitro, sobre animais e sobre seres 
humanos que são úteis para a avaliação 
dos efeitos do alimento considerado e dos 
seus componentes sobre a nutrição e a 
saúde do homem; 
iii) os métodos de detecção ou 
quantificação das características 
essenciais do alimento ou dos seus 
componentes, que podem ser necessários 
para efectuar os controlos oficiais. 
4. Sem prejuízo do nº 2, a Autoridade 
fornece à Comissão e aos Estados-
Membros, a pedido destes, todas os dados 
em sua posse, incluindo os considerados 
confidenciais nos termos do nº 2. 
5. No tratamento dos pedidos de acesso 
aos documentos em sua posse, a 
Autoridade aplicará os princípios 
enunciados no Regulamento (CE) 
1049/2001, de 30 de Maio de 2001, 
relativo ao acesso do público aos 
documentos do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão1. 
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6. Os Estados-Membros, a Comissão e a 
Autoridade preservam a confidencialidade 
de todos os dados considerados 
confidenciais nos termos do nº 2, excepto 
quando é útil que estas informações sejam 
tornadas públicas para proteger a saúde 
humana. Os Estados-Membros tratam os 
pedidos de acesso aos documentos 
apresentados no título do presente 
regulamento de acordo com o disposto no 
artigo 5º do Regulamento (CE) 
n° 1049/2001. 
7. Sempre que um requerente retire ou 
tenha retirado o seu pedido, os 
Estados-Membros, a Comissão e a 
Autoridade respeitam a confidencialidade 
das informações de carácter comercial e 
industrial, incluindo as informações em 
matéria de investigação e 
desenvolvimento e as informações 
relativamente às quais existe desacordo 
entre a Comissão e o requerente quanto 
ao seu carácter confidencial. 
b) Protecção de dados 

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 
que:

1. Os dados científicos e outras 
informações constantes do processo do 
pedido de autorização nos termos do artigo 
10º, e protegidos ao abrigo do artigo 19º,
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 outro requerente tenha dado o 
seu acordo à utilização dos referidos dados 
e informações.

(a)os dados científicos e outra informação 
tenham sido designados como de 
propriedade industrial pelo requerente 
anterior aquando do pedido original; e

2. No termo do período de sete anos, os 
resultados da totalidade ou de parte da 
avaliação levada a cabo com base nos 
dados e informações científicas contidos 
no dossier de pedido podem ser utilizados 
pela Autoridade em benefício de outro 
requerente.

(b) requerente anterior tenha direito de 
referência exclusivo aos dados de 
propriedade industrial na altura da 
apresentação do pedido original; e
(c) a alegação de saúde não pudesse ter 
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sido aprovada sem a apresentação dos 
dados de propriedade industrial pelo 
candidato anterior.

c) Respeito dos direitos adquiridos

A apresentação de um pedido, o envio de 
um aviso de recepção ou a concessão de 
uma autorização relativa a uma alegação 
são efectuados sem prejuízo de um 
eventual direito de propriedade intelectual 
que o requerente pode deter sobre esta 
alegação ou sobre dados ou informações 
científicas que figuram no dossier do 
pedido. Os direitos supracitados são 
examinados de acordo com a legislação 
comunitária ou qualquer legislação 
nacional não contrária à legislação 
comunitária. ___________
1 JO L 145 de 31.5.2001, p. 43.

Justificação

Para incentivar os investimentos na investigação, promover a inovação e garantir uma 
concorrência leal, é indispensável proteger convenientemente os dados pessoais. Os 
requerentes devem poder indicar, justificando-o devidamente e em conjunto com a Comissão, 
quais são as informações que desejam que continuem a ser confidenciais, pelo facto de a sua 
eventual divulgação poder comprometer as suas vantagens comparativas a nível 
concorrencial. Se um requerente retirar o seu pedido, os Estados-Membros, a Comissão e a 
Autoridade devem respeitar a confidencialidade das informações comerciais e industriais 
fornecidas. A utilização, por outros requerentes, dos dados científicos e de outras 
informações relativas ao pedido, protegidas ao abrigo do artigo 19º, não deve ser autorizada 
durante um período de sete anos, excepto se o requerente anterior der o seu acordo nesse 
sentido.

Alteração 34
Artigo 26

O presente regulamento entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

O presente regulamento entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

É aplicável a partir de [primeiro dia do 
sexto mês após a data de publicação].

É aplicável a partir de [primeiro dia do 
décimo oitavo mês após a data de 
publicação].

Os alimentos colocados no mercado ou 
rotulados antes dessa data e que não 

Os alimentos colocados no mercado ou 
rotulados antes da data de entrada em 
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cumpram o disposto no presente 
regulamento podem ser comercializados 
até [último dia do 11º mês após a data de 
publicação].

vigor do presente regulamento e que não 
cumpram o disposto no presente 
regulamento podem ser comercializados 
até à data mais remota, entre [último dia 
do 11º mês após a data de entrada em 
vigor] e a sua data de fim de validade.

As alegações de saúde, tal como foram 
definidas no nº 1 do artigo 12º, podem ser 
feitas a contar da data de entrada em 
vigor do presente regulamento e até à 
adopção da lista referida no nº 2 bis do 
artigo 12º, sob a responsabilidade de 
empresários do sector alimentar, na 
condição de serem conformes com o 
presente regulamento e as disposições 
nacionais em vigor que lhes são 
aplicáveis, e que não prejudiquem a 
adopção das medidas de salvaguarda 
referidas no artigo 22º. 
As alegações de saúde distintas das 
referidas no nº 1 do artigo 12º, que são 
utilizadas no respeito das disposições em 
vigor em matéria de alimentos, de 
categorias alimentos ou de componentes 
de alimentos na data de entrada em vigor 
do presente regulamento, podem 
continuar a ser utilizadas na condição de 
que, para o efeito, seja apresentado um 
pedido, nos termos do artigo 14º, num 
prazo de doze meses após a entrada em 
vigor do presente regulamento e até seis 
meses após a adopção de uma decisão 
definitiva em conformidade com o artigo 
16º. 
!

Justificação

É necessário estabelecer um período de transição com uma duração de 18 meses. A venda de 
alimentos colocados no mercado antes da entrada em vigor do regulamento deveria ser 
autorizada sem restrições até à data de fim de validade do próprio produto, tal como até 
agora tem vindo a ser estabelecido em outras normas comunitárias. Este artigo prevê uma 
disposição posterior em matéria de medidas transitórias para as alegações já legalmente 
colocadas no mercado, ausentes da lista comunitária referida no artigo 12º e que necessitam, 
portanto, de uma aprovação específica. Podem ser necessários  vários meses para adaptar a 
rotulagem da confecção e das outras matérias que compõem os produtos alimentares. Os 
prazos de implementação devem ter em conta quer os produtos que têm uma data de fim de 
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validade próxima, que exigem vários meses para sofrer mudanças de confecção ou outras 
modificações, quer os produtos cujo prazo de fim de validade é muito longo, que já estão 
confeccionados aquando da publicação do regulamento.

Alteração 35
Anexo, Secção "BAIXO VALOR ENERGÉTICO", parágrafo 1

Uma alegação de que um alimento é de 
baixo valor energético, e qualquer alegação 
que possa ter o mesmo significado para o 
consumidor, apenas poderá ser feita 
quando o produto contenha menos de 40 
kcal (170 kJ)/100 g e menos de 20 kcal (80 
kJ)/100 ml.

Uma alegação de que um alimento é de 
baixo valor energético, e qualquer alegação 
que possa ter o mesmo significado para o 
consumidor, apenas poderá ser feita 
quando o produto contenha, no máximo,
40 kcal (170 kJ)/100 g e menos de 20 kcal 
(80 kJ)/100 ml (sólidos) e, no máximo, 
20kcal (80kJ)/100ml (líquidos), salvo no 
caso de o alimento ser um edulcorante de 
mesa. 

Justificação

Os edulcorantes de mesa são concebidos para serem utilizados pelos consumidores em 
quantidades muito reduzidas, muito inferiores a 100 g, por exemplo, sob a forma de grânulos 
destinados a adoçar o gosto do café. O elevado poder adoçante dos edulcorantes de mesa é 
tal que não tem qualquer sentido falar em doses de 100 g, induzindo o consumidor em erro. 
Mesmo que cada dose de 100 g ou 100 ml de edulcorante de mesa tenha um valor em energia 
e glucídeos "normal", ou seja, até à 400 kcal, uma pequena drageia não terá mais de 0,2 
kcal. Um consumidor não poderia nem quereria nunca utilizar este tipo específico de 
alimento numa base de 100 g ou 100 ml (em certos casos, tal equivaleria do 2000 grânulos de 
edulcorante de mesa). Seria, por conseguinte, preferível não fazer referência a estas unidades 
de medida quando falamos desta categoria de alimentos. Os edulcorantes de mesa são 
especificamente alimentos de baixo valor energético, ou mesmo sem calorias, e deveriam ser 
apresentados ao consumidor enquanto tais (em muitos Estados-Membros os produtores de 
edulcorantes de mesa rotulam o seu produto quer com uma tabela com base em 100 g, quer 
com uma tabela por unidade, com o teor em kcal de cada comprimido, indicando, por 
conseguinte, que cada unidade que os consumidores consomem tem apenas um valor de 0-2 
kcal). É, pois, totalmente legítimo que os edulcorantes de mesa contenham a indicação "de 
baixo valor energético" ou, no caso das drageias e dos edulcorantes líquidos, "sem calorias".

Alteração 36
Anexo, Secção "SEM VALOR ENERGÉTICO", parágrafo 1

Uma alegação de que um alimento não tem 
valor energético, e qualquer alegação que 
possa ter o mesmo significado para o 
consumidor, apenas poderá ser feita 

Uma alegação de que um alimento não tem 
valor energético, e qualquer alegação que 
possa ter o mesmo significado para o 
consumidor, apenas poderá ser feita 
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quando o produto contenha menos de 4 
kcal (17 kJ)/100 ml.

quando o produto contenha, no máximo, 4 
kcal (17 kJ)/100 ml (líquidos) e, no 
máximo, 8 kcal/100ml (sólidos), salvo no 
caso de o alimento ser um edulcorante de 
mesa.

Justificação

Os edulcorantes de mesa são concebidos para serem utilizados pelos consumidores em 
quantidades muito reduzidas, muito inferiores a 100 g, por exemplo, sob a forma de grânulos 
destinados a adoçar o gosto do café. O elevado poder adoçante dos edulcorantes de mesa é 
tal que não tem qualquer sentido falar em doses de 100 g, induzindo o consumidor em erro. 
Mesmo que cada dose de 100 g ou 100 ml de edulcorante de mesa tenha um valor em energia 
e glucídeos "normal", ou seja, até à 400 kcal, uma pequena drageia não terá mais de 0,2 
kcal. Um consumidor não poderia nem quereria nunca utilizar este tipo específico de 
alimento numa base de 100 g ou 100 ml (em certos casos, tal equivaleria do 2000 grânulos de 
edulcorante de mesa). Seria, por conseguinte, preferível não fazer referência a estas unidades 
de medida quando falamos desta categoria de alimentos. Os edulcorantes de mesa são 
especificamente alimentos de baixo valor energético, ou mesmo sem calorias, e deveriam ser 
apresentados ao consumidor enquanto tais (em muitos Estados-Membros os produtores de 
edulcorantes de mesa rotulam o seu produto quer com uma tabela com base em 100 g, quer 
com uma tabela por unidade, com o teor em kcal de cada comprimido, indicando, por 
conseguinte, que cada unidade que os consumidores consomem tem apenas um valor de 0-2 
kcal). É, pois, totalmente legítimo que os edulcorantes de mesa contenham a indicação "de 
baixo valor energético" ou, no caso das drageias e dos edulcorantes líquidos, "sem calorias".

Alteração 37
Anexo, nova secção após a secção "SEM GORDURA SATURADA"

COM ALTO TEOR DE ÁCIDOS 
GORDOS NÃO SATURADOS
Uma alegação de que um alimento tem 
um elevado teor de ácidos gordos não 
saturados e qualquer alegação que possa 
ter o mesmo significado para o 
consumidor, apenas poderá ser feita 
quando pelo menos 70% dos ácidos 
gordos do produto forem ácidos gordos 
não saturados.
No caso de alimentos naturalmente com 
elevado teor de ácidos gordos não 
saturados, o termo "naturalmente" pode 
ser utilizado na alegação.
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Justificação

Esta alteração, destinada a introduzir uma nova alegação, baseia-se no papel que 
actualmente é reconhecido às gorduras, no âmbito de um regime alimentar, e pretende 
realçar a existência de diferenças manifestas de qualidade e de valor nutricional das diversas 
gorduras. Com efeito, é hoje reconhecido que as gorduras que contêm uma alta proporção de 
ácidos gordos não saturados têm uma incidência benéfica do ponto de vista nutricional, 
nomeadamente quando substituem ácidos gordos saturados ou sólidos no regime alimentar. 
É, por conseguinte, importante fornecer aos consumidores informações não só sobre a 
quantidade mas também sobre a qualidade das gorduras.

Alteração 38
Anexo, nova secção após a secção "SEM GORDURA SATURADA"

COM ALTO TEOR DE ÁCIDOS 
GORDOS MONOINSATURADOS
Uma alegação de que um alimento tem 
um elevado teor de ácidos gordos 
monoinsaturados 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 forem ácidos gordos 
monoinsaturados.
No caso de alimentos naturalmente com 
elevado teor de ácidos gordos 
monoinsaturados, o termo 
"naturalmente" pode ser utilizado na 
alegação.

Justificação

Esta alteração, destinada a introduzir uma nova alegação, baseia-se no papel que 
actualmente é reconhecido às gorduras, no âmbito de um regime alimentar. Num recente 
relatório, a OMS reconhece que, quando as gorduras monoinsaturadas substituem as 
gorduras saturadas, tanto o colesterol total como o LDL diminuem. É, por conseguinte, 
importante fornecer aos consumidores informações não só sobre a quantidade mas também 
sobre a qualidade das gorduras.

Alteração 39
Anexo, nova secção após a secção "SEM GORDURA SATURADA"

COM ALTO TEOR DE ÁCIDOS 
GORDOS POLINSATURADOS
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Uma alegação de que um alimento tem 
um elevado teor de ácidos gordos 
polinsaturados 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 forem ácidos gordos 
polinsaturados.
No caso de alimentos naturalmente com 
elevado teor de ácidos gordos 
polinsaturados, o termo "naturalmente" 
pode ser utilizado na alegação.

Justificação

Esta alteração, destinada a introduzir uma nova alegação, baseia-se no papel que 
actualmente é reconhecido às gorduras, no âmbito de um regime alimentar e pretende 
realçar a existência de diferenças manifestas de qualidade e de valor nutricional das diversas 
gorduras. É, por conseguinte, importante fornecer aos consumidores informações não só 
sobre a quantidade mas também sobre a qualidade das gorduras. No caso das gorduras 
polinsaturadas, a legislação e os códigos de conduta de diversos de países incentivam a sua 
população a consumir este tipo de gorduras, sugerindo uma taxa de 45%. 

Alteração 40
Anexo, nova secção após a secção "SEM GORDURA SATURADA"

FONTE DE OMEGA 3
Uma alegação de que um alimento é uma 
fonte de ómega 3 e qualquer alegação que 
possa ter o mesmo significado para o 
consumidor, apenas poderá ser feita se 
preencher, pelo menos, uma das duas 
seguintes condições:
- um teor mínimo de ácido alfalinoleico de 
0,3 g por 100 g/100 ml de produto;
- um teor mínimo de 30 mg de omega 3 de 
cadeia muito longa por 100 g/100 ml de 
produto;
sempre que a ingestão média diária do 
produto contribua com, pelo menos, 15 % 
da recomendação dietética da OMS ou 
das autoridades regionais ou nacionais.
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Justificação

A OMS recomenda um aumento do consumo de ácido alfalinoleico. Várias indicações 
dietéticas nacionais e regionais recomendam o aumento do consumo de ácidos gordos 
ómega 3.

Alteração 41
Anexo, Secção "SEM ADIÇÃO DE AÇÚCARES"

Uma alegação que afirme que não foram 
adicionados açúcares ao alimento, e 
qualquer alegação que possa ter o mesmo 
significado para o consumidor, apenas 
poderá ser feita quando o produto não 
contiver quaisquer mono ou dissacáridos 
adicionados, nem qualquer outro alimento 
utilizado pelas suas propriedades 
adoçantes.

Uma alegação que afirme que não foram 
adicionados açúcares ao alimento, e 
qualquer alegação que possa ter o mesmo 
significado para o consumidor, apenas 
poderá ser feita quando o produto não 
contiver quaisquer mono ou dissacáridos 
adicionados, nem qualquer outro alimento 
utilizado pelas suas propriedades 
adoçantes, com excepção dos edulcorantes 
definidos pela Directiva 94/35/CE.

Justificação

Esta alteração explica-se por razões de coerência com as outras normas legislativas.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Introdução 

Um refrão frequentemente repetido é que "uma alimentação sã é a base de uma boa saúde". 
Assiste-se actualmente a um interesse crescente da parte dos consumidores pelo valor 
nutricional dos alimentos, o que obriga a indústria agroalimentar a fornecer aos consumidores 
informações cada vez mais correctas e detalhadas sobre os alimentos consumidos. 

Entre os objectivos que a Comissão propunha no Livro Branco sobre a segurança alimentar 
(COM/1999/0719) figura a aplicação de uma política alimentar. De acordo com o Livro 
Branco, a política alimentar da União Europeia deve estar baseada em normas de segurança 
alimentar rigorosas que permitam proteger e promover a saúde do consumidor. Esta protecção 
da saúde pública não deve limitar-se à segurança dos alimentos, devendo igualmente visar os 
efeitos nutricionais, porque está provado cientificamente que um regime adaptado e variado é 
um factor essencial de boa saúde e de bem-estar geral. 

A proposta da Comissão 

Em Julho de 2003 a Comissão apresentou ao Parlamento e ao Conselho uma proposta de 
regulamento relativo a alegações nutricionais nos géneros alimentícios. Trata-se de alegações 
voluntárias sobre o valor nutricional dos alimentos ou relativas aos efeitos benéficos para a 
saúde ou o bem-estar. 

Uma regulamentação sobre as alegações tem por objectivos primordiais, em primeiro lugar, a 
protecção dos consumidores e a segurança alimentar e, seguidamente, a garantia da livre 
circulação dos produtos. O objectivo é atingir o mais elevado nível possível de protecção da 
saúde, garantindo que os produtos são seguros e que a escolha do consumidor se faz com base 
em informações correctas. Ora, as informações que permitem aos consumidores efectuar 
escolhas correctas não estão sistematicamente disponíveis de forma clara e acessível. 

Com a presente proposta de regulamento, a Comissão propõe a instauração de um novo 
quadro regulamentar em matéria de alegações nutricionais e de saúde, autorizando: 

• a utilização das alegações nutricionais, na condição de estarem em conformidade com as 
disposições estabelecidas no anexo, que contém uma lista de alegações nutricionais 
acompanhada das condições de utilização específicas; 

• a utilização das alegações de saúde, na sequência de um procedimento de autorização. 

A Comissão propõe o estabelecimento, através do procedimento de comitologia, de perfis 
nutricionais específicos para géneros alimentícios ou categorias de géneros alimentícios e que 
seja adoptada uma lista comunitária das alegações de saúde que descrevam o papel, 
globalmente aceite, de um nutriente ou de uma substância de um outro tipo, com base em 
propostas transmitidas pelos Estados-Membros. 

A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA) vê o seu papel consolidado 
pela sua participação incontornável nas diferentes fases e procedimentos. 
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Observações sobre as alterações 

Os perfis nutricionais 

A primeira observação refere-se ao artigo 4º, relativo às condições, e não às restrições, de 
utilização de alegações nutricionais e de saúde pelos alimentos ou certas categorias de 
alimentos. No âmbito desta abordagem positiva, os perfis nutricionais serão estabelecidos 
com referência à composição global do alimento e às substâncias nutricionais que contém. O 
objectivo é incentivar o consumidor a seguir um regime alimentar equilibrado, regime que 
pode ser dirigido à população em geral ou, quando adequado, a certos grupos de risco, 
incluindo as crianças. Elimina-se assim a referência directa aos montantes dos nutrientes 
como gordura, ácidos gordos saturados, ácidos gordos trans, açúcares e sal/sódio. 

A proposta da Comissão pretende estabelecer perfis nutricionais num prazo de 18 meses. Por 
seu lado, a relatora propõe um prazo mais amplo para a definição dos critérios nutricionais, 
que poderia ir até aos 24 meses. Tal deverá permitir que a AESA disponha de mais tempo 
para emitir o seu parecer após consulta dos meios científicos. É, com efeito, muito importante 
que os critérios nutricionais sejam estabelecidos com base em conhecimentos científicos. A 
relatora está disposta a aceitar o procedimento de comitologia, na condição de o Parlamento 
Europeu ser ouvido aquando da consulta das partes interessadas. 

Uma estratégia eficaz para ajudar os consumidores a escolher com conhecimento de causa um 
bom regime não deve classificar os alimentos ou categorias de alimentos em "bons" ou 
"maus". É geral e cientificamente admitido que não existem alimentos "bons" ou "maus", mas 
sim bons ou maus regimes alimentares. 

Alegações de saúde 

Se partirmos do princípio de que as alegações nutricionais e as alegações de saúde devem 
basear-se em conhecimentos científicos vulgarmente aceites e que o presente regulamento 
prevê também uma avaliação pela AESA, é possível afirmar que todas as alegações que 
respeitam estes critérios gerais devem ser autorizadas. 

É conveniente, contudo, ponderar na conveniência de se evitar alegações demasiado gerais  e 
na necessidade de regulamentar com todo o cuidado as alegações que se referem a funções 
psicológicas e comportamentais. Para as alegações relativas a funções cognitivas, que são 
mais fáceis de verificar, é possível, no entanto, adoptar uma atitude diferente. Contudo, não 
será necessário recuar perante a dificuldade de provar o bem fundamentado de certos 
nutrientes ou de outras substâncias alimentares sobre a função comportamental. A 
investigação progride neste domínio, embora nem sempre tão depressa como seria de desejar. 

No que diz respeito às alegações regulamentadas pelo artigo 11º, seria necessário estabelecer 
uma distinção entre duas situações. Certas alegações podem aliciar o consumidor para 
situações perigosas, nomeadamente desequilibrando o seu regime alimentar de forma 
descontrolada, e não devem ser autorizadas. Outras alegações, como no caso de referências à 
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gestão do peso, devem estar sujeitas a uma autorização especial. Parece-nos oportuno 
autorizar a utilização de alegações cientificamente verificáveis como as referentes ao 
sentimento de saciedade ou à redução da sensação de fome. A obesidade está em vias de se 
tornar uma calamidade das sociedades modernas, sendo de esperar que a Comissão apresente, 
o mais depressa possível, uma revisão da Directiva 96/8/CE. 

Finalmente, o recurso às alegações que fazem referência a pareceres de médicos e outros 
profissionais da saúde, bem como às diversas associações, deve ser circunscrito e a sua 
legitimação limitada exclusivamente às associações reconhecidas, pelo menos pelo Estado-
Membro em causa, com base em parâmetros comuns. A acção combinada dos profissionais de 
saúde e das autoridades competentes apenas pode ser benéfica para o consumidor. 

Procedimento de autorização 

Embora reconhecendo a necessidade de um procedimento de autorização, é conveniente 
interrogarmo-nos sobre: 

- a fixação dos prazos, meramente indicativos, quer pela Comissão quer pela AESA; 
- a protecção dos dados, não facultada, por exemplo, aquando da recusa de concessão de uma 
autorização; 
- o papel das autoridades nacionais e as suas relações com a AESA. 

Para garantir a segurança jurídica e a rapidez do procedimento de autorização, os prazos 
indicados devem ser curtos e imperativos, salvaguardando simultaneamente a possibilidade de 
acordos que visam autorizar a eventual utilização dos dados em questão no respeito das regras 
em matéria de propriedade intelectual. Além disso, caso o procedimento de autorização 
continue a ficar centralizado a nível da AESA, é necessário permitir que os pedidos sejam 
apresentados a nível nacional, através das autoridades nacionais competentes, a fim de 
acelerar o procedimento, sobretudo para as pequenas e médias empresas.

Sobre o anexo 

Várias novas alegações devem ser acrescentadas no anexo deste regulamento por transmitirem 
um sinal claramente e positivo à indústria agroalimentar e permitirem uma aplicação mais 
célere do regulamento. Acrescentaremos assim alegações sobre os ácidos gordos ómega 3, 
ácidos gordos saturados, ácidos gordos monoinsaturados e ácidos gordos polinsaturados. 

Conclusões 

Embora não possa subscrever na sua totalidade as propostas da Comissão, a relatora 
reconhece à Comissão o mérito de ter apresentado, oportuna e atempadamente, uma proposta 
de regulamentação na matéria. É necessário, contudo, ter conta que na anterior legislatura teve 
já lugar um intenso debate e que já não nos encontramos no ponto de partida. Desejaria, neste 
contexto, saudar o excelente trabalho realizado pelo meu colega Mauro Nobilia, relator para 
esta mesma proposta legislativa na legislatura anterior. Entretanto, o Conselho também 
avançou muito na discussão da proposta, o que em nada invalida uma tomada de posição 
firme da parte do Parlamento Europeu.


