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CONSELHO DA 
UNIÃO EUROPEIA 

 Bruxelas, 29 de fevereiro de 2012 (01.03) 
(Or. en) 

  

6749/12 

  
DENLEG 20 
AGRI 99 

 
NOTA PONTO "I/A" 
de: Secretariado-Geral 
para: Comité de Representantes Permanentes/Conselho 
n.º prop. Com.: 5984/12 DENLEG 9 AGRI 68 + ADD 1 
Assunto: 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  
– Decisão de não oposição à adoção 

 
 
 
1. O artigo 13.º, n.º 3, do 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 prevê que a Comissão adote, pelo procedimento de regulamentação com controlo, 

uma lista comunitária de alegações de saúde permitidas e de todas as condições necessárias 

para a sua utilização. 

 

2. O procedimento de regulamentação com controlo foi regulado pelo artigo 5.º-A da Decisão 

1999/468/CE do Conselho, de 28 de junho de 1999, que fixa as regras de exercício das 

competências de execução atribuídas à Comissão 2. 

 

                                                 
1 JO L 404 de 30.12.2006, p. 9. 
2 JO L 184 de 17.7.1999, p. 23. 
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3. Nos termos do artigo 12.º, segundo parágrafo, do Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que estabelece as regras e os 

princípios gerais relativos aos mecanismos de controlo pelos Estados-Membros do exercício 

das competências de execução pela Comissão 3, o artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE 

continua a produzir efeitos no que diz respeito aos atos de base em vigor que para ele 

remetam. 

 

4. Antes de adotar as medidas supramencionadas e nos termos do artigo 5.º-A, n.º 2, da Decisão 

1999/468/CE do Conselho , a Comissão consultou, em 5 de dezembro de 2011, o Comité 

Permanente da Cadeia Alimentar e da Saúde Animal, que votou por maioria qualificada a 

favor do projeto de regulamento em epígrafe. 

 

5. Por conseguinte, nos termos do artigo 5.º-A, n.º 3, alínea a), da Decisão 1999/468/CE do 

Conselho, a Comissão apresentou o referido projeto de regulamento ao Conselho em 

27 de janeiro de 2012. 

 

6. No âmbito do procedimento de regulamentação com controlo, o Conselho, deliberando por 

maioria qualificada, pode pronunciar-se contra a adoção pela Comissão do projeto de 

regulamento da Comissão fundamentando tal oposição mediante indicação de que o projeto 

de medidas por esta apresentado: 

− excede as competências de execução previstas no ato de base, ou 

− não é compatível com a finalidade ou o conteúdo do ato de base, ou 

– não observa os princípios da subsidiariedade ou da proporcionalidade. 

 

7. Em 6 de fevereiro de 2012, foi solicitado às delegações que indicassem, até 20 de fevereiro 

de 2012, a sua eventual oposição ao projeto de regulamento. 

 

 A delegação Belga anunciou a sua intenção de se abster. A delegação Dinamarquesa anunciou 

a sua intenção de se opor à adoção do regulamento com base nos seguintes motivos: 

 

 A lista de alegações de saúde não é compatível com a finalidade ou o conteúdo do ato de base. 

                                                 
3 JO L 55 de 28.2.2011, p. 13. 
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A Dinamarca é de opinião que inúmeras alegações de saúde incluídas na lista proposta não 

satisfazem o objetivo e os princípios gerais do Regulamento (CE) n.º 1924/2006. Várias 

alegações constantes da lista não têm em conta o princípio da compreensão pelo consumidor 

(artigo 5.º, n.º 2, do regulamento) e podem confundir ou induzir em erro o consumidor. Além 

disso, a lista contém uma série de alegações suscetíveis de causar preocupações de segurança. 

 

 No entanto, não existe uma maioria qualificada de Estados-Membros que se oponha à adoção 

do projeto de regulamento. 

 

8. Convida-se pois o Comité de Representantes Permanentes a recomendar ao Conselho 

que confirme, como ponto "A" da sua ordem do dia, que não se opõe ao projeto de 

regulamento em questão. A menos que o Parlamento Europeu se oponha ao regulamento no 

prazo de 3 meses a contar da sua apresentação, a Comissão poderá adotá-lo pelo 

procedimento previsto no artigo 5.º-A, n.º 3, alínea d), da Decisão 1999/468/CE do Conselho. 

 

 

__________________ 
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