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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Resolução da Assembleia da República n.o 63/2004

Eleição da delegação à Assembleia Parlamentar
Euro-Mediterrânica

A Assembleia da República, na sua reunião plenária
de 16 de Setembro de 2004, resolve, nos termos do n.o 5
do artigo 166.o da Constituição e do artigo 2.o da Reso-
lução da Assembleia da República n.o 58/2004, de 6 de
Agosto, eleger para a Assembleia Parlamentar Euro-
-Mediterrânica os seguintes deputados:

Efectivos:

João Carlos Barreiras Duarte (PPD/PSD).
José Apolinário Nunes Portada (PS).
Maria Goreti Sá Maia da Costa Machado (PPD/PSD).

Suplentes:

Álvaro José Martins Viegas (PPD/PSD).
Zelinda Margarida Carmo Marouço Oliveira Semedo

(PS).

Aprovada em 16 de Setembro de 2004.

O Presidente da Assembleia da República, João
Bosco Mota Amaral.

Resolução da Assembleia da República n.o 64/2004

Eleição de um membro para a Comissão Nacional de Eleições

A Assembleia da República, na sua reunião plenária
de 16 de Setembro de 2004, resolve, nos termos do n.o 5
do artigo 166.o da Constituição e da alínea b) do
artigo 2.o da Lei n.o 71/78, de 27 de Dezembro, alterada
pela Lei n.o 4/2000, de 12 de Abril, designar para fazer
parte da Comissão Nacional de Eleições a seguinte
cidadã:

Cláudia Fernanda dos Santos Oliveira.

Aprovada em 16 de Setembro de 2004.

O Presidente da Assembleia da República, João
Bosco Mota Amaral.

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Declaração de Rectificação n.o 86/2004

Para os devidos efeitos se declara que o Decreto
Legislativo Regional n.o 34/2004/A, publicado no Diário
da República, 1.a série, n.o 202, de 27 de Agosto de
2004, cujo original se encontra arquivado nesta Secre-
taria-Geral, saiu com a seguinte inexactidão, que assim
se rectifica:

No n.o 1 do artigo 2.o, nas alíneas c) e d), onde se
lê:

«c) Sempre que a envolvente paisagística e natural
seja reconhecida como adequada ao turismo de
natureza pelas direcções regionais com compe-
tência de turismo e ambiente;

d) Desde que não esteja prejudicada a aplicabi-
lidade da zona de protecção a que se refere
o artigo 10.o»

deve ler-se:

«c) Desde que não esteja prejudicada a aplicabi-
lidade da zona de protecção a que se refere
o artigo 10.o»

Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de
Ministros, 28 de Setembro de 2004. — O Secretário-Ge-
ral, José M. Sousa Rego.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PESCAS
E FLORESTAS

Decreto-Lei n.o 216/2004
de 8 de Outubro

O Decreto-Lei n.o 394/98, de 10 de Dezembro, na redac-
ção que lhe foi dada pela Declaração de Rectificação
n.o 3-B/99, de 30 de Janeiro, transpôs para a ordem jurídica
interna a Directiva n.o 96/83/CE, do Parlamento Europeu
e do Conselho, de 19 de Dezembro, que alterou a Directiva
n.o 94/35/CE, relativa aos edulcorantes para utilização nos
géneros alimentícios, acolhendo este diploma as regras em
vigor sobre as condições de utilização dos edulcorantes
nos géneros alimentícios.

Desde 1996 que o Comité Científico de Alimentação
Humana considera como aceitáveis para utilização nos
géneros alimentícios dois novos edulcorantes, a sucra-
lose e o sal de aspártamo e acessulfame, cuja utilização
obedece aos critérios de pureza específicos em vigor.

Em relação ao ácido ciclâmico e respectivos sais de
sódio e de cálcio, o parecer do referido Comité permitiu
a fixação de uma nova dose diária admissível (DDA)
e os recentes estudos conduziram à necessidade de uma
redução das doses máximas de utilização de ácido ciclâ-
mico e dos respectivos sais de sódio e de cálcio nas
bebidas aromatizadas à base de água, com baixo valor
energético ou sem adição de açúcares e, igualmente,
nas bebidas à base de leite e produtos derivados ou
de sumos de fruta, com baixo valor energético ou sem
adição de açúcares.

Torna-se necessário adaptar a designação de deter-
minadas categorias de alimentos referidos no Decre-
to-Lei n.o 394/98, de 10 de Dezembro, na redacção que
lhe foi dada pela Declaração de Rectificação n.o 3-B/99,
de 30 de Janeiro, tendo em conta não só o Decreto-Lei
n.o 136/2003, de 28 de Junho, que transpôs para a ordem
jurídica interna a Directiva n.o 2002/46/CE, do Parla-
mento Europeu e do Conselho, de 10 de Junho, relativa
à aproximação das legislações dos Estados membros res-
peitantes aos suplementos alimentares, mas também as
legislações específicas referidas no artigo 1.o do Decre-
to-Lei n.o 227/99, de 22 de Junho, que transpôs as Direc-
tivas n.os 89/398/CEE, do Conselho, e 96/84/CE, do Par-
lamento Europeu e do Conselho, respectivamente de
30 de Junho e de 19 de Dezembro, alteradas pela Direc-
tiva n.o 1999/41/CE, do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 8 de Julho, transposta para a ordem jurídica
interna pelo Decreto-Lei n.o 285/2000, de 10 de Novem-
bro, relativo aos géneros alimentícios destinados a uma
alimentação especial, modificando, por sua vez, o Decre-
to-Lei n.o 227/99, de 22 de Junho.

Para este efeito, foi adoptada a Directiva
n.o 2003/115/CE, do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 22 de Dezembro, que altera a Directiva
n.o 94/35/CE, relativa aos edulcorantes para utilização
nos géneros alimentícios, que ora se transpõe para o
direito nacional, alterando, pelas razões já expostas, o
Decreto-Lei n.o 394/98, de 10 de Dezembro.


