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REGULAMENTO (UE) N.º …/.. DA COMISSÃO 

de XXX 

que estabelece uma lista de alegações de saúde permitidas relativas a alimentos que não 
referem a redução de um risco de doença ou o desenvolvimento e a saúde das crianças  

(Texto relevante para efeitos do EEE) 

A COMISSÃO EUROPEIA, 

Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, 

Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 1924/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 20 de Dezembro de 2006, relativo às alegações nutricionais e de saúde sobre os alimentos 1, 
nomeadamente o artigo 13.º, n.º 3, 

Considerando o seguinte: 

(1) Nos termos do artigo 10.º, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 1924/2006, as alegações de 
saúde sobre os alimentos são proibidas excepto se forem autorizadas pela Comissão 
em conformidade com esse regulamento e incluídas numa lista de alegações 
permitidas. 

(2) O artigo 13.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 1924/2006 estabelece que os Estados-
Membros devem fornecer à Comissão, até 31 de Janeiro de 2008, listas nacionais das 
alegações referidas no artigo 13.º, n.º 1, do mesmo regulamento. As listas nacionais de 
alegações devem ser acompanhadas das condições que se lhes aplicam e de referências 
aos dados científicos pertinentes.  

(3) O artigo 13.º, n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 1924/2006 determina que, após consulta 
à Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (a seguir designada 
«Autoridade»), a Comissão aprova, até 31 de Janeiro de 2010, uma lista de alegações 
de saúde permitidas, tal como referidas no artigo 13.º, n.º 1, do mesmo regulamento, 
bem como todas as condições necessárias para a utilização dessas alegações. 

(4) Em 31 de Janeiro de 2008, a Comissão recebeu dos Estados-Membros listas com mais 
de 44 000 alegações de saúde. Um exame das listas nacionais mostrou que, dado o 
grande número de duplicações e na sequência de discussões com os Estados-Membros, 
era necessário reunir as listas nacionais numa lista consolidada das alegações sobre as 

                                                 
1 JO L 404 de 30.12.2006, p. 9. 
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quais a Autoridade deveria emitir um parecer científico, a seguir designada «lista 
consolidada»2.  

(5) Em 24 de Julho de 2008, a Comissão transmitiu formalmente à Autoridade o pedido 
de parecer científico nos termos do artigo 13.º, n.º 3, do Regulamento (CE) 
n.º 1924/2006, juntamente com o mandato e uma primeira parte da lista consolidada. 
As partes seguintes da lista consolidada foram transmitidas em Novembro e Dezembro 
de 2008. A lista consolidada foi concluída pela Comissão através de uma adenda, que 
foi apresentada à Autoridade em 12 de Março de 2010. Algumas alegações constantes 
da lista consolidada foram posteriormente retiradas pelos Estados-Membros antes da 
sua avaliação pela Autoridade. A avaliação científica pela Autoridade ficou concluída 
com a publicação dos respectivos pareceres entre Outubro de 2009 e Julho de 2011 3.  

(6) Na sua avaliação, a Autoridade concluiu que alguns pedidos abrangiam efeitos 
alegados diferentes e outros referiam o mesmo efeito alegado. Por conseguinte, uma 
alegação de saúde considerada no presente regulamento pode representar uma ou mais 
entradas da lista consolidada. 

(7) Relativamente a algumas alegações de saúde, a Autoridade concluiu que, com base 
nos dados apresentados, tinha sido estabelecida uma relação de causa e efeito entre 
uma categoria de alimentos, um alimento ou um dos seus constituintes e o efeito 
alegado. As alegações de saúde abrangidas por esta conclusão e que cumpram os 
requisitos do Regulamento (CE) n.º 1924/2006 devem ser autorizadas ao abrigo do 
artigo 13.º, n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 1924/2006 e incluídas numa lista de 
alegações permitidas.  

(8) O artigo 13.°, n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 1924/2006 estabelece que as alegações 
de saúde autorizadas devem ser acompanhadas de todas as condições necessárias 
(incluindo restrições) para a sua utilização. Assim, a lista de alegações permitidas deve 
incluir a redacção das alegações, as condições específicas de utilização das alegações 
e, se aplicável, as condições ou restrições de utilização e/ou uma declaração ou 
advertência adicional, nos termos das regras estabelecidas no Regulamento (CE) 
n.º 1924/2006 e em conformidade com os pareceres da Autoridade. 

(9) Um dos objectivos do Regulamento (CE) n.º 1924/2006 é assegurar que as alegações 
de saúde são verdadeiras, claras, fiáveis e úteis para o consumidor. Neste contexto, 
deve ter-se em conta a sua redacção e apresentação. Quando a redacção de uma 
alegação tiver o mesmo significado para os consumidores que a de uma alegação de 
saúde permitida, porque ambas demonstram a mesma relação entre uma categoria de 
alimentos, um alimento ou um dos seus constituintes e a saúde, essa alegação deve ser 
sujeita às mesmas condições de utilização que as indicadas para a alegação de saúde 
permitida. 

(10) A Comissão identificou um certo número de alegações transmitidas para avaliação 
relativas aos efeitos de substâncias vegetais ou à base de plantas, comummente 
designadas substâncias «botânicas», cuja avaliação científica a Autoridade ainda não 
concluiu. Além disso, existem certas alegações de saúde que requerem uma avaliação 

                                                 
2 http://www.efsa.europa.eu/en/ndaclaims13/docs/ndaclaims13.zip. 
3 http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm. 
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mais aprofundada antes de a Comissão poder pronunciar-se sobre a sua inclusão ou 
não na lista de alegações permitidas ou, tendo sido já avaliadas, a Comissão não pode 
ainda pronunciar-se sobre as mesmas devido a outros factores legítimos.  

(11) As alegações cuja avaliação pela Autoridade ou cujo exame pela Comissão não foram 
ainda concluídos serão publicadas no sítio Web da Comissão 4 e podem continuar a ser 
utilizadas em conformidade com o artigo 28.º, n.os 5 e 6, do Regulamento (CE) 
n.º 1924/2006. 

(12) Em conformidade com o artigo 6.º, n.º 1, e o artigo 13.º, n.º 1, do Regulamento (CE) 
n.º 1924/2006, as alegações de saúde devem basear-se em provas científicas 
geralmente aceites. Por conseguinte, as alegações de saúde que não foram objecto de 
uma avaliação favorável pela Autoridade quanto à sua fundamentação científica, por 
não ter sido estabelecida uma relação de causa e efeito entre uma categoria de 
alimentos, um alimento ou um dos seus constituintes e o efeito alegado, não devem ser 
autorizadas. A autorização pode também ser legitimamente recusada se as alegações 
de saúde não cumprirem outros requisitos gerais e específicos do Regulamento (CE) 
n.º 1924/2006, mesmo no caso de avaliação científica favorável pela Autoridade. 
Nenhuma alegação de saúde poderá ser incompatível com os princípios de nutrição e 
saúde geralmente aceites. Relativamente a uma alegação sobre o efeito das gorduras na 
absorção normal de vitaminas lipossolúveis 5 e a uma outra sobre o efeito do sódio na 
manutenção da função muscular normal6, a Autoridade concluiu que tinha sido 
estabelecida uma relação de causa e efeito. Porém, a utilização destas alegações de 
saúde transmitiria aos consumidores uma mensagem contraditória e confusa, uma vez 
que encorajaria o consumo de nutrientes relativamente aos quais as autoridades 
europeias, nacionais e internacionais recomendam uma redução da ingestão, com base 
em provas científicas geralmente aceites. Por conseguinte, estas duas alegações não 
cumprem o disposto no artigo 3.º, segundo parágrafo, alínea a), do Regulamento (CE) 
n.º 1924/2006, que prevê que a utilização das alegações não deve ser ambígua nem 
enganosa. Além disso, ainda que as alegações de saúde em causa fossem autorizadas 
apenas em condições de utilização específicas e/ou acompanhadas de declarações ou 
advertências adicionais, isso não seria suficiente para diminuir a confusão para o 
consumidor, pelo que as alegações não devem ser autorizadas.  

(13) O presente regulamento deve aplicar-se seis meses após a data da sua entrada em 
vigor, a fim de permitir que os operadores das empresas do sector alimentar se 
adaptem aos requisitos nele previstos, incluindo a proibição, nos termos do artigo 10.º, 
n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 1924/2006, das alegações de saúde cuja avaliação pela 
Autoridade e cujo exame pela Comissão tiverem sido concluídos.  

(14) Nos termos do artigo 20.°, n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 1924/2006, a Comissão 
deve criar e manter um registo da União de alegações nutricionais e de saúde sobre os 
alimentos, adiante designado «Registo». O Registo deve incluir todas as alegações 
autorizadas e, nomeadamente, as condições de utilização que se lhes aplicam. O 
Registo deve incluir também uma lista das alegações de saúde rejeitadas e os motivos 
da rejeição.  

                                                 
4 http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm. 
5 Correspondente às entradas ID 670 e ID 2902 da lista consolidada. 
6 Correspondente à entrada ID 359 da lista consolidada. 
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(15) As alegações de saúde que tiverem sido retiradas pelos Estados-Membros não serão 
incluídas na lista de alegações rejeitadas constante do Registo da União. O Registo 
será actualizado regularmente e, se for o caso, em função dos progressos relativos às 
alegações de saúde cuja avaliação pela Autoridade e/ou cujo exame pela Comissão não 
tiverem ainda sido concluídos.  

(16) As observações e tomadas de posição dos cidadãos e das partes interessadas recebidas 
pela Comissão foram devidamente tidas em conta na definição das medidas previstas 
no presente regulamento. 

(17) A adição de substâncias aos alimentos e a sua utilização em alimentos regem-se por 
legislação nacional e da União específica, o mesmo acontecendo no que diz respeito à 
classificação dos produtos como alimentos ou como medicamentos. Uma decisão 
relativa a alegações de saúde nos termos do Regulamento (CE) n.º 1924/2006, como a 
inclusão na lista de alegações permitidas a que se refere o artigo 13.º, n.º 3, desse 
regulamento, não constitui uma autorização de introdução no mercado da substância a 
que a alegação se refere, nem uma decisão sobre se a substância pode ser utilizada em 
alimentos, nem uma classificação de um determinado produto como alimento. 

(18) As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer 
do Comité Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal e nem o Parlamento 
Europeu nem o Conselho se lhes opuseram, 

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO: 

Artigo 1.º 
Alegações de saúde permitidas  

1. A lista de alegações de saúde permitidas relativas aos alimentos, prevista no artigo 
13.º, n.º 3, do Regulamento (CE) n.º 1924/2006, figura no anexo do presente 
regulamento.  

2. As alegações de saúde relativas aos alimentos referidas no n.º 1 podem ser usadas, 
desde que em conformidade com as condições estabelecidas no anexo.  

Artigo 2.º 
Entrada em vigor e aplicação  

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 … [seis meses após a data de entrada em vigor]. 

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em 
todos os Estados-Membros. 
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Feito em Bruxelas, em 

 Pela Comissão 
 O Presidente 
 José Manuel BARROSO 


