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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

Contexto geral 

 

A proposta de regulamento da UE constitui a segunda tentativa da Comissão de reformar o 

regime relativo aos novos alimentos na UE, datado de 1997. O quadro regulamentar em vigor 

tem sido criticado por ser particularmente pesado, moroso e oneroso para a obtenção de uma 

autorização para um novo alimento. Tal é mais problemático para as empresas cujo principal 

mercado é a Europa, em comparação com o processo mais rápido de autorização prévia à 

colocação no mercado em países terceiros, como os Estados Unidos e o Canadá. 

Consequentemente, muitas empresas do setor alimentar da UE, em especial as PME, não 

pretendem desenvolver e colocar no mercado novos alimentos ou ingredientes alimentares 

que seriam abrangidos pelo âmbito de aplicação do regulamento relativo a novos alimentos. 

 

Internacionalmente, a UE tem sido muito criticada ao nível da Organização Mundial do 

Comércio por países terceiros, que consideram que a autorização de novos alimentos constitui 

uma barreira ao comércio e impede o acesso do mercado da UE a alimentos que têm um longo 

historial de utilização segura no país terceiro de origem. 

 

Considerações 

 

Para além do objetivo geral de garantir a segurança dos alimentos, o novo regulamento 

destina-se a otimizar e simplificar o procedimento de autorização de novos alimentos, 

mediante o estabelecimento de uma lista da União de novos alimentos autorizados. As 

propostas para reduzir os encargos administrativos que pesam sobre os Estados-Membros e as 

suas empresas, bem como a duração e o custo do procedimento de autorização, assim como 

para aumentar a competitividade da indústria alimentar europeia, em particular no caso das 

PME, nomeadamente incentivando a inovação, são muito bem-vindas. 

 

Além disso, a proposta introduz uma avaliação de segurança mais rápida e proporcional para 

alimentos tradicionais de países terceiros. Ao facilitarem o acesso ao mercado, estas 

disposições especiais para os alimentos que não tenham sido comercializados na UE, mas que 

tenham um historial de utilização segura em países terceiros, visam criar um sistema mais 

equilibrado e um ambiente favorável ao comércio, respondendo, por conseguinte, às 

preocupações suscitadas a nível da OMC sobre restrições arbitrárias e injustificadas no acesso 

ao mercado da UE.  

 

Além disso, o objetivo declarado da proposta é clarificar a definição de novo alimento nos 

termos do regulamento e, assim, aumentar a segurança jurídica. No entanto, foram 

manifestadas preocupações de que especialmente a supressão das categorias e o alargamento 

das definições possam resultar no contrário e, desta forma, criar lacunas legislativas que 

podem ter impacto na segurança dos alimentos.  

 

A nova definição e os requisitos de notificação concretos, estabelecidos para alimentos 

tradicionais de países terceiros, são motivo de especial preocupação para a relatora. O 

conceito de «historial de utilização alimentar segura» permanece bastante vago na proposta e 

deverá ser acompanhado de orientações e normas claras para a recolha de dados e elementos 
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de prova a fornecer pelos requerentes. Esta é uma condição prévia para a eficácia do novo 

sistema centralizado, ou seja, para não se correr o risco de frequentes objeções de segurança 

não fundamentadas por parte dos Estados-Membros. Além disso, estes requisitos devem estar 

em consonância com os compromissos internacionais da UE, de modo a não criar restrições 

injustificadas aos operadores de países terceiros.  

 

A relatora está consciente do trabalho em curso da Autoridade Europeia para a Segurança dos 

Alimentos, a fim de atualizar as orientações de 1997 sobre os aspetos científicos e a 

informação necessária à fundamentação dos pedidos de colocação no mercado de novos 

alimentos e ingredientes alimentares e à elaboração de relatórios de avaliação preliminar nos 

termos do Regulamento (CE) n.º 258/97. De um modo geral, o novo sistema centralizado 

aumentará a carga de trabalho da AESA, à qual, evidentemente, devem ser atribuídos recursos 

correspondentes.   

 

Para além das orientações acima referidas, a relatora considera essencial a concessão de 

assistência técnica suficiente e atempada aos operadores de países terceiros que pretendam 

colocar alimentos tradicionais no mercado da UE. 

 

Por último, mas não menos importante, a relatora considera importante que seja efetuado um 

acompanhamento adequado da aplicação e do impacto da nova regulamentação, em especial 

no que respeita ao novo procedimento simplificado para alimentos tradicionais de países 

terceiros. Os resultados deste acompanhamento devem ser comunicados ao Parlamento cinco 

anos após a entrada em vigor do novo regulamento. 

 

Estas são algumas das considerações subjacentes às propostas que a relatora da Comissão do 

Comércio Internacional apresentará. Em termos concretos, as alterações propostas 

centrar-se-ão nas disposições relativas aos produtos tradicionais provenientes de países 

terceiros e à necessária delegação de poderes neste contexto.  

ALTERAÇÕES 

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 

Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes 

alterações: 

 

 

Alteração  1 

Proposta de regulamento 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) Na realização das políticas alimentares 

da União, deve assegurar-se um elevado 

nível de proteção da saúde humana e dos 

(2) Na realização das políticas alimentares 

da União, deve assegurar-se um elevado 

nível de proteção da saúde humana, do 
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interesses dos consumidores, bem como o 

funcionamento eficaz do mercado interno, 

garantindo simultaneamente a 

transparência. 

ambiente, e dos interesses dos 

consumidores, bem como o funcionamento 

eficaz do mercado interno, garantindo 

simultaneamente a transparência e 

estimulando a inovação e a criatividade 

das PME do setor agroalimentar.  Deve 

ser aplicado o princípio de precaução, tal 

como definido no Regulamento (CE) N.º 

178/2002. 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 11 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(11) A colocação no mercado da União de 

alimentos tradicionais de países terceiros 

deve ser facilitada sempre que se 

demonstrar um historial de utilização 

segura dos alimentos no país terceiro. 

Esses alimentos devem ter sido 

consumidos num país terceiro durante pelo 

menos 25 anos como parte do regime 

alimentar habitual de uma grande parte da 

população do país. O historial de utilização 

segura dos alimentos não deve incluir 

utilizações não alimentares ou utilizações 

não relacionadas com os regimes 

alimentares normais. 

(11) Deve ser feita uma distinção entre 

alimentos tradicionais de um país terceiro 

e novos alimentos. A colocação no 

mercado da União de alimentos 

tradicionais de países terceiros deve ser 

facilitada sempre que se demonstrar um 

historial de utilização segura dos alimentos 

no país terceiro, tal como estabelecido nas 

orientações científicas e técnicas 

prestadas pela Autoridade Europeia para 

a Segurança dos Alimentos («AESA»). 

Esses alimentos devem ter sido 

consumidos num país terceiro durante pelo 

menos 25 anos como parte do regime 

alimentar habitual de uma parte 

significativa da população do país. O 

historial de utilização segura dos alimentos 

não deve incluir utilizações não 

alimentares ou utilizações não relacionadas 

com os regimes alimentares normais. 

 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 21 
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Texto da Comissão Alteração 

(21) No que se refere à possível utilização 

de nanomateriais para utilização alimentar, 

a AESA considerou, no seu parecer de 6 de 

abril de 201121 relativo a Orientações sobre 

a avaliação dos riscos da aplicação das 

nanociências e das nanotecnologias nas 

cadeias alimentares humana e animal, que 

existem poucas informações em relação a 

certos aspetos da nanotoxicocinética e da 

toxicologia dos nanomateriais artificiais e 

que os métodos de ensaio da toxicidade 

existentes podem carecer de alterações 

metodológicas. A fim de avaliar melhor a 

segurança de nanomateriais para utilização 

alimentar, a Comissão está a desenvolver 

métodos de ensaio que tenham em conta as 

características específicas dos 

nanomateriais artificiais. 

(21) No que se refere à possível utilização 

de nanomateriais para utilização alimentar, 

a AESA considerou, no seu parecer de 6 de 

abril de 201121 relativo a Orientações sobre 

a avaliação dos riscos da aplicação das 

nanociências e das nanotecnologias nas 

cadeias alimentares humana e animal, que 

existem poucas informações em relação a 

certos aspetos da nanotoxicocinética e da 

toxicologia dos nanomateriais artificiais e 

que os métodos de ensaio da toxicidade 

existentes podem carecer de alterações 

metodológicas. A fim de avaliar melhor a 

segurança de nanomateriais para utilização 

alimentar, mantendo, ao mesmo tempo, 

presente o princípio de precaução, a 

Comissão está a desenvolver métodos de 

ensaio que tenham em conta as 

características específicas dos 

nanomateriais artificiais. 

__________________ __________________ 

21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140. 21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140. 

 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 24 

 

Texto da Comissão Alteração 

(24) Os novos alimentos estão sujeitos aos 

requisitos gerais de rotulagem 

estabelecidos no Regulamento (UE) 

n.º 1169/2011 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, relativo à prestação de 

informação aos consumidores sobre os 

géneros alimentícios, e a outros requisitos 

de rotulagem pertinentes constantes da 

legislação alimentar da União. Em certos 

casos, pode ser necessário apresentar 
informações adicionais de rotulagem, 

nomeadamente no que diz respeito à 

(24) Os novos alimentos estão sujeitos aos 

requisitos gerais de rotulagem 

estabelecidos no Regulamento (UE) 

n.º 1169/2011 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, relativo à prestação de 

informação aos consumidores sobre os 

géneros alimentícios, e a outros requisitos 

de rotulagem pertinentes constantes da 

legislação alimentar da União. A 

rotulagem deve incluir informações 

adicionais, nomeadamente no que diz 

respeito à descrição do alimento, à sua 
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descrição do alimento, à sua fonte ou às 

suas condições de utilização para assegurar 

que os consumidores estão suficientemente 

informados sobre a natureza do novo 

alimento. 

origem, composição e às suas condições de 

utilização, para assegurar que os 

consumidores estão suficientemente 

informados sobre a natureza do novo 

alimento, incluindo os que provêm de um 

país terceiro. Por conseguinte, quando um 

novo alimento for incluído na lista da 

União ou na lista de alimentos 

tradicionais provenientes de países 

terceiros, podem ser impostas condições 

específicas de utilização ou requisitos 

específicos de rotulagem eventualmente 

associados, nomeadamente, a 

características específicas ou a 

propriedades alimentares, como a 

composição, o valor nutricional ou os 

efeitos nutricionais e a utilização a que o 

alimento se destina, ou a considerações 

éticas ou a implicações para a saúde de 

grupos específicos da população. É 

conveniente estabelecer no presente 

regulamento requisitos específicos em 

matéria de rotulagem no que diz respeito 

aos ingredientes alimentares presentes 

sob a forma de nanomateriais artificiais 

que são abrangidos pelo presente 

regulamento. 

 

 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 26 

 

Texto da Comissão Alteração 

(26) Os Estados-Membros devem 

estabelecer regras sobre as sanções 

aplicáveis às infrações das disposições do 

presente regulamento e devem tomar todas 

as medidas necessárias para assegurar que 

estas são aplicadas. Essas sanções deverão 

ser eficazes, proporcionadas e dissuasivas. 

(26) Os Estados-Membros devem 

estabelecer regras sobre as sanções 

aplicáveis às infrações das disposições do 

presente regulamento e devem tomar todas 

as medidas necessárias para assegurar que 

estas são aplicadas. Essas sanções devem 

ser efetivas, proporcionadas e dissuasivas e 

contribuir para assegurar condições de 

concorrência equitativas. 



 

PE537.403v02-00 8/18 AD\1040514PT.doc 

PT 

 

 

 

Alteração  6 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea b) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) «Alimento tradicional de um país 

terceiro», um novo alimento, à exceção dos 

novos alimentos referidos na alínea a), 

subalíneas i) a iii), derivado da produção 

primária e com um historial de utilização 

segura do alimento num país terceiro;  

(b) «Alimento tradicional de um país 

terceiro», um novo alimento, à exceção dos 

novos alimentos referidos na alínea a), 

subalíneas i) a iii), derivado da produção 

primária e derivados transformados, tal 

como definido no Regulamento n.º 

178/2002, e com um historial de utilização 

segura do alimento e consumo significativo 

num país terceiro;  

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea c) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) «Historial de utilização segura do 

alimento num país terceiro», o facto de a 

segurança do alimento em questão ter sido 

confirmada por dados sobre a sua 

composição e pela experiência da sua 

utilização passada e contínua durante pelo 

menos 25 anos no regime alimentar 

habitual de grande parte da população de 

um país terceiro, antes da notificação 

referida no artigo 13.º; 

(c) «Historial de utilização segura do 

alimento num país terceiro», o facto de a 

segurança do alimento em questão ter sido 

confirmada por dados sobre a sua 

composição e pela experiência da sua 

utilização passada e contínua durante pelo 

menos 25 anos no regime alimentar 

habitual de uma parte significativa da 

população de um país terceiro, antes da 

notificação referida no artigo 13.º; 
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Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 A Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados em conformidade com o artigo 

27.°-A  no que respeita à definição do 

conceito de "parte significativa da 

população de um país terceiro". 

 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) «Requerente», o Estado-Membro, país 

terceiro ou a parte interessada, que pode 

representar várias partes interessadas, que 

apresentou um pedido à Comissão em 

conformidade com o artigo 9.º ou 15.º ou 

uma notificação em conformidade com o 

artigo 13.º; 

(d) «Requerente», o Estado-Membro, país 

terceiro ou a parte interessada, que pode 

representar várias partes interessadas, ou 

uma PME, que apresentou um pedido à 

Comissão em conformidade com o artigo 

9.º ou 15.º ou uma notificação em 

conformidade com o artigo 13.º; 

 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – título 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Competências de execução respeitantes à 

definição de novos alimentos prevista no 

artigo 2.º, n.º 2, alínea a) 

Delegação de poderes 
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Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Para assegurar a execução uniforme do 

presente regulamento, a Comissão pode 

decidir, através de atos de execução, se 

um alimento em especial está ou não 

abrangido pela definição de novos 

alimentos, tal como definidos no artigo 

2.º, n.º 2, alínea a). 

A Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados em conformidade com o artigo 

27.º-A no que diz respeito à decisão se um 

determinado alimento está ou não 

abrangido pela definição de "novo 

alimento" que figura no artigo 2.º, n.º 2, 

alínea a), bem como à autorização de um 

alimento tradicional de um país terceiro e 

à atualização da lista da União a que se 

refere o artigo 17.°. 

Justificação 

A relatora considera apropriado recorrer ao regime de atos delegados para completar ou 

alterar o regulamento nestes aspetos. Caso esta alteração seja adotada, terá de ser 

introduzido um considerando sobre a delegação de poderes.  

 

Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – parágrafo 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Esses atos de execução devem ser 

adotados de acordo com o procedimento 

de exame referido no artigo 27.º, n.º 3. 

Suprimido 

 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Comissão deve criar e atualizar uma 1. A Comissão deve criar, atualizar e 
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lista da União de novos alimentos 

autorizados para serem colocados no 

mercado da União, em conformidade com 

o disposto nos artigos 6.º, 7.º e 8.º («lista 

da União»). 

tornar pública uma lista da União de 

novos alimentos autorizados para serem 

colocados no mercado da União, em 

conformidade com o disposto nos artigos 

6.º, 7.º e 8.º («lista da União»),  tal como 

estabelecido no anexo do presente 

regulamento. A lista da União deve 

incluir alimentos tradicionais de países 

terceiros. 

 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (c-A) No caso de não ser possível verificar 

a rastreabilidade dos materiais utilizados 

na produção desse alimento; 

 

 

Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 3 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) Os requisitos específicos de rotulagem 

suplementares para informação do 

consumidor final de qualquer característica 

ou propriedade do alimento, como a 

composição, o valor nutricional ou os 

efeitos nutricionais e a utilização prevista 

do alimento, que faça com que um novo 

alimento deixe de ser equivalente a um 

alimento existente, ou de implicações para 

a saúde de grupos específicos da 

população; 

(c) Os requisitos específicos de rotulagem 

suplementares para informar o consumidor 

final de qualquer característica ou 

propriedade do alimento, e para assegurar 

a sua rastreabilidade, como a composição, 

a proveniência, o valor nutricional ou os 

efeitos nutricionais e a utilização prevista 

do alimento, que faça com que um novo 

alimento deixe de ser equivalente a um 

alimento existente, ou de implicações para 

a saúde de grupos específicos da 

população; 

Justificação 

A rotulagem dos novos alimentos deve permitir ao consumidor final determinar a origem do 
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produto. 

 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – parágrafo 2 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) O seu país de origem; (c) O seu país de origem e os países de 

origem dos materiais utilizados na sua 

composição; 

 

Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – parágrafo 2 – alínea d) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) Documentação que demonstre o 

historial de utilização segura do alimento 

num país terceiro; 

(d) Documentação que demonstre o 

historial de utilização segura do alimento 

num país terceiro, tal como estabelecido 

nas orientações europeias sob o controlo 

da AESA; 

 

Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – parágrafo 2 – alínea e) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(e) Se for caso disso, as condições de 

utilização e os requisitos específicos em 

matéria de rotulagem que não induzam o 

consumidor em erro. 

(e) As condições de utilização e os 

requisitos específicos em matéria de 

rotulagem que não induzam o consumidor 

em erro. 
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Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. No prazo de três meses a contar da data 

de publicação do parecer da AESA, a 

Comissão deve apresentar ao Comité 

referido no artigo 27.º, n.º 1, um projeto 

de ato de execução para autorizar a 

colocação no mercado da União do 

alimento tradicional de um país terceiro e 

atualizar a lista da União, tendo em conta o 

seguinte: 

1. No prazo de três meses a contar da data 

de publicação do parecer da AESA, a 

Comissão deve adotar um ato delegado 

para autorizar a colocação no mercado da 

União do alimento tradicional de um país 

terceiro e atualizar a lista da União, tendo 

em conta o seguinte: 

Justificação 

A relatora considera apropriado recorrer ao regime de atos delegados para completar o 

regulamento nestes aspetos. Caso esta alteração seja adotada, terá de ser introduzido um 

considerando sobre a delegação de poderes. 

 

Alteração  20 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Esse ato de execução deve ser adotado de 

acordo com o procedimento de exame a 

que se refere o artigo 27.º, n.º 3. 

Suprimido 

 

 

Alteração  21 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – alínea a) 
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Texto da Comissão Alteração 

(a) O conteúdo, a elaboração e a 

apresentação da notificação prevista no 

artigo 13.º e do pedido previsto no 

artigo 14.º, n.º 5;  

(a) O conteúdo, a elaboração e a 

apresentação da notificação prevista no 

artigo 13.º e do pedido previsto no 

artigo 14.º, n.º 5, com base nas orientações 

da AESA;  

Justificação 

Para além de atualizar as orientações científicas existentes, a AESA deve desenvolver 

orientações e instrumentos técnicos para auxiliar os operadores das empresas do setor 

alimentar em países terceiros a apresentar um pedido ou uma notificação. 

 

 

Alteração  22 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) O nome e a descrição do novo 

alimento; 

(b) O nome, a descrição e a composição do 

novo alimento; 

 

 

Alteração  23 

Proposta de regulamento 

Artigo 23  – n.º 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os operadores das empresas do setor 

alimentar informam imediatamente a 

Comissão sobre: 

2. Os operadores das empresas do setor 

alimentar e as autoridades de saúde dos 

Estados-Membros informam 

imediatamente a Comissão sobre: 

 

 

Alteração  24 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 – parágrafo 1 
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Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros estabelecem o 

regime de sanções aplicáveis no caso de 

infração ao disposto no presente 

regulamento e tomam todas as medidas 

necessárias para garantir a sua aplicação. 

As sanções previstas devem ser eficazes, 

proporcionadas e dissuasivas. Os Estados-

Membros devem notificar a Comissão até 

...26, dessas disposições, bem como de 

quaisquer alterações posteriores que lhes 

digam respeito o mais rapidamente 

possível. 

Os Estados-Membros estabelecem o 

regime de sanções aplicáveis no caso de 

infração ao disposto no presente 

regulamento e tomam todas as medidas 

necessárias para garantir a sua aplicação. 

As sanções previstas devem ser efetivas, 

proporcionadas e dissuasivas e devem 

assegurar condições de concorrência 

equitativas. Os Estados-Membros devem 

notificar a Comissão até ...26, dessas 

disposições, bem como de quaisquer 

alterações posteriores que lhes digam 

respeito o mais rapidamente possível. 

__________________ __________________ 

26 Serviço das Publicações: inserir a data: 24 meses 

após a data de entrada em vigor do presente 

regulamento. 

26 Serviço das Publicações: inserir a data: 24 meses 

após a data de entrada em vigor do presente 

regulamento. 

 

Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Artigo 27-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Exercício da delegação 

 1. O poder de adotar atos delegados é 

conferido à Comissão nas condições 

estabelecidas no presente artigo. 

 2. A delegação de poderes referida nos 

artigos 3.º e 17.º é conferida à Comissão 

por um período de cinco anos a contar 

de…*. A Comissão elabora um relatório 

respeitante à delegação de poderes pelo 

menos nove meses antes do final do prazo 

de cinco anos. A delegação de poderes é 

tacitamente prorrogada por prazos de 

igual duração, salvo se o Parlamento 

Europeu ou o Conselho a tal se opuserem 

pelo menos três meses antes do final de 

cada prazo. 
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 3. A delegação de poderes referida nos 

artigos 3.º e 17.º pode ser revogada em 

qualquer momento pelo Parlamento 

Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 

revogação põe termo à delegação dos 

poderes nela especificados. A decisão de 

revogação produz efeitos no dia seguinte 

ao da sua publicação no Jornal Oficial da 

União Europeia ou numa data posterior 

nela especificada. A decisão de revogação 

não afeta os atos delegados já em vigor. 

 4. Assim que adotar um ato delegado, a 

Comissão notifica-o simultaneamente ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho. 

 5. Um ato delegado adotado nos termos 

dos artigos 3.º e 17.º só entra em vigor se 

não tiverem sido formuladas objeções pelo 

Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 

prazo de dois meses a contar da 

notificação desse ato ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho, ou se, antes do 

termo desse prazo, o Parlamento Europeu 

e o Conselho tiverem ambos informado a 

Comissão de que não tencionam levantar 

objeções. O referido prazo é prorrogado 

por dois meses por iniciativa do 

Parlamento Europeu ou do Conselho. 

 _____________ 

 *JO: favor inserir a data de entrada em vigor do 

presente regulamento. 

Justificação 

A relatora considera apropriado limitar no tempo a atribuição de poderes à Comissão. Tal 

limitação redunda num maior controlo parlamentar, obrigando a Comissão a elaborar um 

relatório sobre a delegação de poderes num prazo de nove meses antes do final do período 

estabelecido. Por outro lado, a prorrogação tácita da delegação por um período de igual 

duração evita a sobrecarga dos legisladores e facilita a aplicação do regulamento. 

 

Alteração  26 

Proposta de regulamento 

Artigo 29-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 Comunicação de informação 

 Cinco anos após a data da respetiva 

entrada em vigor do presente 

regulamento, a Comissão deve apresentar 

um relatório ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho sobre a aplicação do presente 

regulamento, abordando, em particular, o 

impacto do novo procedimento 

simplificado para novos alimentos e 

alimentos tradicionais de países terceiros. 

Esse relatório será tornado público. 
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