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Alteração 126
Theodoros Skylakakis

Posição do Conselho – acto modificativo
Considerando 2

Posição do Conselho Alteração

(2) Na realização das políticas da União, 
deverá ser assegurado um elevado nível de 
protecção da saúde humana. Sempre que 
adequado, deverá ser prestada a devida 
atenção à protecção do ambiente e do bem-
estar animal.

(2) Na realização das políticas da União, 
deverá ser assegurado um elevado nível de 
protecção da saúde humana. Sempre que 
adequado, deverá ser prestada a devida 
atenção à protecção do ambiente e do bem-
estar animal tendo em conta as suas 
presumíveis capacidades cognitivas e 
sensoriais.

Or. en

Justificação

As presumíveis capacidades cognitivas e sensoriais dos animais variam conforme as espécies 
e, neste contexto, devem ser tomadas em consideração, se necessário.

Alteração 127
Elena Oana Antonescu

Posição do Conselho – acto modificativo
Considerando 6

Posição do Conselho Alteração

(6) Deverá igualmente esclarecer-se que 
um alimento deve ser considerado novo 
quando for aplicada a esse alimento uma 
tecnologia de produção que não tenha sido 
previamente utilizada para a produção de 
alimentos na União. O presente 
regulamento deverá abranger, 
nomeadamente, as tecnologias emergentes 
nos domínios da reprodução animal e dos 
processos de produção alimentar, que têm 
um impacto nos alimentos e que podem, 
assim, ter um impacto na segurança dos 
alimentos. Por conseguinte, os novos 

(6) Deverá igualmente esclarecer-se que 
um alimento deve ser considerado novo 
quando for aplicada a esse alimento uma 
tecnologia de produção que não tenha sido 
previamente utilizada para a produção de 
alimentos destinados à comercialização e 
ao consumo na União. O presente 
regulamento deverá abranger, 
nomeadamente, as tecnologias emergentes 
nos domínios da reprodução animal e dos 
processos de produção alimentar, que têm 
um impacto nos alimentos e que podem, 
assim, ter um impacto na segurança dos 
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alimentos deverão abranger os alimentos 
derivados de animais produzidos por 
técnicas de reprodução animal não 
tradicionais e da sua progenitura, os 
alimentos derivados de vegetais produzidos 
por técnicas de reprodução não 
tradicionais, os alimentos produzidos por 
novos processos de produção susceptíveis 
de ter um impacto nos alimentos e os 
alimentos que contenham ou sejam 
constituídos por nanomateriais artificiais. 
Os alimentos derivados de novas 
variedades vegetais ou de raças animais 
produzidas por técnicas de reprodução 
tradicionais não deverão ser considerados 
novos alimentos. Além disso, deverá ficar 
claro que os provenientes de países 
terceiros que são novos alimentos na União 
só podem ser considerados como alimentos 
tradicionais se forem derivados da 
produção primária definida no 
Regulamento (CE) n.º 178/2002, quer 
sejam transformados quer sejam não 
transformados (p. ex., fruta, compota, 
sumo de fruta). Todavia, os alimentos 
obtidos desta forma não deverão incluir 
alimentos produzidos a partir de animais 
ou vegetais aos quais tenha sido aplicada 
uma técnica de reprodução não tradicional, 
nem alimentos produzidos a partir da 
progenitura desses animais, nem alimentos 
aos quais seja aplicado um novo processo 
de produção.

alimentos. Por conseguinte, os novos 
alimentos deverão abranger os alimentos 
derivados de animais produzidos por 
técnicas de reprodução animal não 
tradicionais e da sua progenitura, os 
alimentos derivados de vegetais produzidos 
por técnicas de reprodução não 
tradicionais, os alimentos produzidos por 
novos processos de produção susceptíveis 
de ter um impacto nos alimentos e os 
alimentos que contenham ou sejam 
constituídos por nanomateriais artificiais. 
Os alimentos derivados de novas 
variedades vegetais ou de raças animais 
produzidas por técnicas de reprodução 
tradicionais não deverão ser considerados 
novos alimentos. Além disso, deverá ficar 
claro que os provenientes de países 
terceiros que são novos alimentos na União 
só podem ser considerados como alimentos 
tradicionais se forem derivados da 
produção primária definida no 
Regulamento (CE) n.º 178/2002, quer 
sejam transformados quer sejam não 
transformados (p. ex., fruta, compota, 
sumo de fruta). Todavia, os alimentos 
obtidos desta forma não deverão incluir 
alimentos produzidos a partir de animais 
ou vegetais aos quais tenha sido aplicada 
uma técnica de reprodução não tradicional, 
nem alimentos produzidos a partir da 
progenitura desses animais, nem alimentos 
aos quais seja aplicado um novo processo 
de produção.

Or. ro

Justificação

Este instrumento trata da regulação da comercialização de novos alimentos no mercado 
interno, quer tenham sido produzidos na UE, quer, em condições específicas, em países 
terceiros.  O Regulamento não se aplica aos alimentos produzidos para os mercados de 
países terceiros.
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Alteração 128
Oreste Rossi

Posição do Conselho – acto modificativo
Considerando 18-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(18-A) A fim de evitar ensaios com 
animais, para efeitos do presente 
regulamento os ensaios com vertebrados 
apenas devem ter lugar como último 
recurso. O presente regulamento deve 
garantir que sejam reduzidos ao mínimo 
os ensaios com vertebrados e evitada a 
duplicação de ensaios, bem como 
promover a utilização de métodos de 
ensaio sem animais e estratégias de 
ensaio inteligentes. 
Os resultados existentes de estudos 
efectuados em animais vertebrados 
deverão ser partilhados no âmbito do 
processo de desenvolvimento de novos 
alimentos. Além disso, nos termos da 
Directiva 86/609/CEE do Conselho, de 24 
de Novembro de 1986, relativa à 
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares, e administrativas dos 
Estados-Membros respeitantes à 
protecção dos animais utilizados para fins 
experimentais e outros fins científicos, é 
obrigatório substituir, limitar ou refinar 
os estudos em animais vertebrados.
A execução do presente regulamento 
deverá, sempre que possível, basear-se na 
utilização de métodos alternativos de 
ensaio adequados. A Comissão deverá 
efectuar, até sete anos após a entrada em 
vigor do presente regulamento, uma 
revisão das normas relativas à protecção 
dos dados dos resultados dos ensaios em 
animais vertebrados e, se necessário, 
alterar estas normas. 
____________
1 JO L 358, 18.12. 1986, p. 1.

Or. it
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Justificação

Evitar a duplicação dos ensaios significaria, por exemplo, que deixaria de ser possível 
induzir o reaparecimento de tumores num animal, o que impediria de avaliar o impacto na 
saúde de um segundo ou terceiro ciclos da terapia.  Deverá ter-se em conta que as recidivas 
tumorais intervêm em, pelo menos, 30 % das pessoas operadas de tumores ou sarcomas.  Não 
permitir estes ensaios com animais significaria ter de os aplicar directamente no paciente.

Alteração 129
Pilar Ayuso, Renate Sommer

Posição do Conselho – acto modificativo
Considerando 19-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

(19-A) Os aspectos éticos e ambientais 
devem ser considerados como parte da 
gestão dos riscos durante o procedimento 
de autorização. Estes aspectos deverão ser 
avaliados, respectivamente, pelo Grupo 
Europeu de Ética para as Ciências e as 
Novas Tecnologias e pela Agência 
Europeia do Ambiente.

Or. en

Justificação

Esta alteração retoma parte da alteração 23 apresentada pelo PE na primeira leitura.

Alteração 130
Oreste Rossi

Posição do Conselho – acto modificativo
Considerando 22

Posição do Conselho Alteração

(22) No caso de alimentos tradicionais 
provenientes de países terceiros 
constantes da lista de alimentos 
tradicionais provenientes de países 
terceiros, a colocação no mercado da 
União desses alimentos deverá ser 

(22) No que respeita à avaliação de 
segurança e à gestão de alimentos 
tradicionais provenientes de países 
terceiros, deverão ser tidas em conta as 
normas em vigor na União Europeia.
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autorizada nas condições que 
correspondam às condições para as quais 
tenham sido comprovados antecedentes de 
utilização alimentar segura. No que 
respeita à avaliação de segurança e à gestão 
de alimentos tradicionais provenientes de 
países terceiros, deverão ser tidos em conta 
os seus antecedentes de utilização 
alimentar segura no país terceiro de 
origem. Os antecedentes de utilização 
alimentar segura não deverão incluir 
utilizações não alimentares ou utilizações 
não relacionadas com os regimes 
alimentares normais.

Or. it

Justificação

É necessário evitar a importação e a comercialização de produtos que não cumpram a 
legislação da UE ou cuja composição derive total ou parcialmente de espécies de animais ou 
de plantas em perigo de extinção.

Alteração 131
Kartika Tamara Liotard

Posição do Conselho – acto modificativo
Considerando 34

Posição do Conselho Alteração

(34) As medidas necessárias à execução 
do presente regulamento deverão ser 
aprovadas nos termos dos artigos 5.º e 7.º 
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 Comissão1.

Suprimido

____________
1 JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

Or. en
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Alteração 132
Kartika Tamara Liotard

Posição do Conselho – acto modificativo
Considerando 35

Posição do Conselho Alteração

(35) Em especial, deverá ser atribuída 
competência à Comissão para clarificar 
certas definições, a fim de assegurar uma 
execução harmonizada das presentes 
disposições pelos Estados-Membros com 
base nos critérios relevantes, incluindo a 
definição de nanomaterial artificial, tendo 
em conta o progresso técnico, científico e 
as técnicas de reprodução não 
tradicionais, onde se incluem as técnicas 
utilizadas para a reprodução assexuada 
de animais geneticamente idênticos não 
utilizados para a produção de alimentos 
na União antes de 15 de Maio de 1997. 
Deverá também ser atribuída competência 
à Comissão para adoptar as medidas 
transitórias adequadas e para actualizar a 
lista de alimentos tradicionais 
provenientes de países terceiros e a lista 
da União.

Suprimido

Or. en

Alteração 133
Kartika Tamara Liotard

Posição do Conselho – acto modificativo
Considerando 36

Posição do Conselho Alteração

(36) Além disso, deverá ser atribuída 
competência à Comissão para adoptar actos 
delegados nos termos do artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, no que respeita aos critérios 
segundo os quais os alimentos podem ser 
considerados como tendo sido utilizados de 
forma significativa para consumo humano 

(36) Deverá ser atribuída competência à 
Comissão para adoptar actos delegados nos 
termos do artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, no que 
respeita aos critérios segundo os quais os 
alimentos podem ser considerados como 
tendo sido utilizados de forma significativa 
para consumo humano na União antes de 
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na União antes de 15 de Maio de 1997. É 
de especial importância que a Comissão 
consulte peritos durante a fase 
preparatória, de acordo com o 
compromisso que assumiu na sua 
Comunicação de 9 de Dezembro de 2009 
relativa à aplicação do artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia.

15 de Maio de 1997, à decisão sobre se um 
tipo de alimento se inscreve ou não no 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento, ao ajustamento e adaptação 
da definição de «nanomateriais 
artificiais» ao progresso científico e 
técnico e às definições subsequentemente 
acordadas a nível internacional, às regras 
sobre a forma de proceder nos casos em 
que a Comissão não disponha de 
qualquer informação sobre a utilização de 
um alimento para consumo humano antes 
de 15 de Maio de 1997, bem como no que 
respeita às regras para a aplicação do 
n.º 1 do artigo 4.º e à actualização da lista 
da União. É de especial importância que a 
Comissão efectue as consultas adequadas 
durante o trabalho de preparação, 
incluindo ao nível de peritos.

Or. en

Alteração 134
Kartika Tamara Liotard

Posição do Conselho – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 2-B (novo)

Posição do Conselho Alteração

2-B. Sempre que necessário e tendo em 
conta o âmbito de aplicação definido no 
presente artigo, a Comissão pode 
determinar, através de actos delegados, 
nos termos do artigo 21, e de acordo com 
as condições previstas no artigos 22 e 23, 
se um tipo de alimento se inscreve no 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento. Sempre que um novo 
alimento possa ter um efeito no corpo 
humano comparável ao de um 
medicamento, a Comissão pode solicitar à 
Agência Europeia de Medicamentos 
(AEM) que emita um parecer sobre se 
esse alimento é abrangido pelo 
Regulamento (CE) n.º 726/2004 do 
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Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 
de Março de 2004, que estabelece 
procedimentos comunitários de 
autorização e de fiscalização de 
medicamentos para uso humano e 
veterinário e que institui uma Agência 
Europeia de Medicamentos1, não sendo, 
nesse caso, abrangido pelo presente 
regulamento.
____________
1 JO L 136 de 30.4.04, p. 1.

Or. en

Justificação

Alteração 91 da primeira leitura do PE.

Alteração 135
Kartika Tamara Liotard

Posição do Conselho – acto modificativo
Artigo 3 – n.º 3

Posição do Conselho Alteração

3. A Comissão pode adoptar outros 
critérios para clarificar as definições 
constantes das subalíneas i) a iv) da 
alínea a) e das alíneas c), d) e e) do n.º 2 
do presente artigo pelo procedimento de 
regulamentação a que se refere o n.º 2 do 
artigo 19.º.

3. Dada a diversidade de definições de 
nanomateriais publicadas por diferentes 
organismos a nível internacional e a 
constante evolução técnica e científica no 
domínio das nanotecnologias, a Comissão 
deve ajustar e adaptar a alínea c) do n.º 2 
deste artigo ao progresso técnico e 
científico e às definições 
subsequentemente acordadas a nível 
internacional, através de actos delegados, 
nos termos do artigo 21, e de acordo com 
as condições previstas no artigos 22 e 23.

Or. en

Justificação

Alterações 92 e 35 da primeira leitura do PE.
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Alteração 136
Kartika Tamara Liotard

Posição do Conselho – acto modificativo
Artigo 4 – n.º 3

Posição do Conselho Alteração

3. Sempre que necessário, a autoridade 
competente pode consultar outras 
autoridades competentes e a Comissão 
sobre a utilização de um alimento para 
consumo humano na União antes 
de 15 de Maio de 1997. As respostas a 
essas consultas devem igualmente ser 
transmitidas à Comissão. A Comissão 
deve elaborar um resumo das respostas 
recebidas e comunicar o resultado da 
consulta a todas as autoridades 
competentes.

3. Para garantir que a informação 
relativa à classificação de um novo 
alimento seja completa, a Comissão deve, 
o mais tardar até ...*, adoptar regras sobre 
a forma de actuar nos casos em que a 
Comissão não disponha de qualquer 
informação sobre a utilização de um 
alimento destinado ao consumo humano 
antes de 15 de Maio de 1997, através de 
actos delegados, nos termos do artigo 21, 
e de acordo com as condições previstas no 
artigos 22 e 23.
* Seis meses após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

Alteração 40 da primeira leitura do PE.

Alteração 137
Kartika Tamara Liotard

Posição do Conselho – acto modificativo
Artigo 4 – n.º 4

Posição do Conselho Alteração

4. A Comissão pode adoptar medidas de 
execução do n.º 3 do presente artigo pelo 
procedimento de regulamentação a que se 
refere o n.º 2 do artigo 19.º.

4. A Comissão pode adoptar regras 
detalhadas sobre a aplicação do n.º 1, em 
particular no que diz respeito ao tipo de 
informação a solicitar aos 
Estados-Membros e/ou aos operadores de 
empresas do sector alimentar, através de 
actos delegados, nos termos do artigo 21.º, 
e de acordo com as condições previstas no 
artigos 22.º e 23.º.
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Or. en

Justificação

N.º 2 do artigo 4.º do documento da Comissão.

Alteração 138
Pilar Ayuso and Renate Sommer

Posição do Conselho – acto modificativo
Artigo 8 – alínea c-A) (nova)

Posição do Conselho Alteração

c-A) O parecer da Agência Europeia do 
Ambiente, que será publicado, o mais 
tardar, no dia da publicação da avaliação 
da AESA e que indica em que medida o 
processo de produção e consumo normal 
têm um impacto negativo no meio 
ambiente, deve ser tido em conta na 
gestão do risco;

Or. en

Justificação

Esta alteração retoma parte da alteração 47 apresentada pelo PE na primeira leitura.

Alteração 139
Pilar Ayuso and Renate Sommer

Posição do Conselho – acto modificativo
Artigo 8 – alínea c-B) (nova)

Posição do Conselho Alteração

c-B) O parecer do Grupo Europeu de 
Ética para as Ciências e as Novas 
Tecnologias, que será publicado, o mais 
tardar, no dia da publicação da avaliação 
da AESA e que indica em que medida 
existem objecções de natureza ética, deve 
ser tido em conta na gestão do risco;

Or. en
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Justificação

Esta alteração retoma parte da alteração 48 apresentada pelo PE na primeira leitura.

Alteração 140
Daciana Octavia Sârbu

Posição do Conselho – acto modificativo
Artigo 8 – alínea c-C) (nova)

Posição do Conselho Alteração

c-C) Não serem derivados de animais 
clonados ou dos seus descendentes.

Or. en

Justificação

O relatório da primeira leitura do Parlamento recomendava especificamente que a futura 
legislação proibisse a colocação destes alimentos no mercado da UE. Esta alteração garante 
que estes alimentos não sejam colocados no mercado antes da apresentação dessa legislação.

Alteração 141
Pilar Ayuso and Renate Sommer

Posição do Conselho – acto modificativo
Artigo 8 – parágrafo 1-A (novo)

Posição do Conselho Alteração

Os alimentos a cuja produção tenham 
sido aplicados processos que exigem 
métodos de avaliação de risco específicos 
(por exemplo, alimentos que contêm 
nanomateriais artificiais) podem ser 
incluídos na lista da União se existirem 
métodos apropriados de avaliação do risco 
e se a AESA considerar que eles são 
adequados para demonstrar que a 
utilização destes alimentos é segura.

Or. en
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Justificação

Esta alteração retoma parte da alteração 50 apresentada pelo PE na primeira leitura.

Alteração 142
Kartika Tamara Liotard

Posição do Conselho – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 1

Posição do Conselho Alteração

1. A lista da União é actualizada nos 
termos do Regulamento (CE) 
n.º 1331/2008 e, se for caso disso, nos 
termos do artigo 16.º do presente 
regulamento.

1. A Comissão actualizará a lista da 
União, inter alia nos casos de protecção 
dos dados a que se refere o artigo 16, nos
termos do Regulamento (CE) 
n.º 1331/2008. Sem prejuízo do disposto 
nos números 4 a 6 do Artigo 7 do 
Regulamento (CE) nº 1331/2008, o 
regulamento que actualiza a lista da 
União é adoptado por meio de actos 
delegados nos termos do artigo 21.º e nas 
condições previstas nos artigos 22.º e 23.º. 
A Comissão publica a lista da União 
numa página de Internet reservada para 
esse efeito.

Or. en

Justificação

N.º 4 do Artigo 7 do documento da Comissão.

Alteração 143
Kartika Tamara Liotard

Posição do Conselho – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 2-G (novo)

Posição do Conselho Alteração

2-G. Antes do final do período referido no 
n.º 1 do artigo 16.º, a lista da União é 
actualizada, em conformidade com o n.º 1 
do presente artigo, por forma a que, se o 
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alimento autorizado ainda cumprir as 
condições definidas no presente 
regulamento, deixem de ser incluídas as 
indicações específicas mencionadas na 
alínea g) do n.º 2 do presente artigo.

Or. en

Justificação

N.º 4 do Artigo 7 do documento da Comissão.

Alteração 144
Kartika Tamara Liotard

Posição do Conselho – acto modificativo
Artigo 9 – n.º 2-H (novo)

Posição do Conselho Alteração

2-H. Para efeitos de actualização da lista 
da União com um novo alimento, sempre 
que o novo alimento não consista em, 
nem inclua, alimentos sujeitos à 
protecção de dados, nos termos do artigo 
16.º, e:
a) O novo alimento seja equivalente a 
alimentos existentes na composição, no 
metabolismo e no nível de substâncias 
indesejáveis,
ou
b) O novo alimento consista em, ou 
inclua, alimentos anteriormente 
aprovados para fins alimentares na 
União, e se possa razoavelmente esperar 
que a nova utilização prevista não 
provocará um aumento significativo de 
absorção pelos consumidores, incluindo 
os pertencentes a grupos vulneráveis,
é aplicável o procedimento de notificação 
referido no artigo 11.º do presente 
regulamento, com as necessárias 
adaptações, em derrogação do n.º 1 do 
presente artigo.

Or. en
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Justificação

Alteração 86 da primeira leitura do PE.

Alteração 145
Kartika Tamara Liotard

Posição do Conselho – acto modificativo
Artigo 11 – n.os 6 e 7

Posição do Conselho Alteração

6. O interessado pode retirar o seu pedido 
em qualquer fase do procedimento.

6. Para garantir o bom funcionamento do 
processo de notificação previsto no 
presente artigo, a Comissão deve, até ...*, 
adoptar regras detalhadas sobre a 
aplicação deste artigo através de actos 
delegados, nos termos do artigo 21.º, e de 
acordo com as condições previstas no 
artigos 22.º e 23.º.

7. Até…*, a Comissão aprova as regras de 
execução do presente artigo pelo 
procedimento de regulamentação a que se 
refere o n.º 2 do artigo 19.º.
*JO: inserir a data: 2 anos após a data de entrada
em vigor do presente regulamento.

* Seis meses após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 146
Elena Oana Antonescu

Posição do Conselho – acto modificativo
Artigo 14 – n.º 2 – parte introdutória

Posição do Conselho Alteração

2. O produtor informa imediatamente a 
Comissão de:

2. O produtor ou a autoridade informa 
imediatamente a Comissão de: 

Or. ro
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Justificação

A obrigatoriedade de apresentar dados suplementares que possam ter influência na 
avaliação relativa à utilização de um novo alimento não pode ser deixada unicamente às 
partes interessadas, neste caso, o produtor, porque não é do seu interesse facultar 
informações que possam levar à não inclusão de um novo alimento na lista da UE.   Por este 
motivo, o Regulamento deve estabelecer uma via alternativa através da qual possam ser 
transmitidos à Comissão novos dados científicos ou técnicos, quando o produtor não o faça.

Alteração 147
Elena Oana Antonescu

Posição do Conselho – acto modificativo
Artigo 17 – alínea a)

Posição do Conselho Alteração

a) A lista da União a que se refere o n.º 1 
do artigo 7.º e a lista de alimentos 
tradicionais provenientes de países 
terceiros a que se refere o n.º 2 do 
artigo 7.º, numa página única criada para 
esse fim no sítio Web da Comissão;

a) A lista da União a que se refere o n.º 1 
do artigo 7.º e a lista de alimentos 
tradicionais provenientes de países 
terceiros a que se refere o n.º 2 do 
artigo 7.º, numa página única criada para 
esse fim no sítio Web da Comissão, em 
todas as línguas oficiais da UE;

Or. ro

Alteração 148
Kartika Tamara Liotard

Posição do Conselho – acto modificativo
Artigo 21

Posição do Conselho Alteração

1. O poder de adoptar os actos delegados 
referidos no artigo 20.º é conferido à 
Comissão por um período de cinco anos 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento. A Comissão apresenta um 
relatório relativo aos poderes delegados o 
mais tardar 6 meses antes do final do 
período de 5 anos. A delegação de poderes 
é renovada automaticamente por períodos 

1. O poder de adoptar os actos delegados 
referidos no n.º 2-B do artigo 2.º, no n.º 3 
do artigo 3.º, nos números 3 e 4 do 
artigo 4.º, no n.º 1 do artigo 9.º, no n.º 6 
do artigo 11.º e no artigo 20.º é conferido à 
Comissão por um período de cinco anos 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento. A Comissão apresenta um 
relatório relativo aos poderes delegados o 
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de igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho a revogarem nos 
termos do artigo 22.º. 

mais tardar 6 meses antes do final do 
período de 5 anos. A delegação de poderes 
é renovada automaticamente por períodos 
de igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho a revogarem nos 
termos do artigo 22.º. 

2. Assim que adoptar um acto delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

2. Assim que adoptar um acto delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

3. O poder de adoptar actos delegados 
conferido à Comissão está sujeito às 
condições estabelecidas nos artigos 22.º e 
23.º.

3. O poder de adoptar actos delegados 
conferido à Comissão está sujeito às 
condições estabelecidas nos artigos 22.º e 
23.º.

Or. en

Alteração 149
Kartika Tamara Liotard

Posição do Conselho – acto modificativo
Artigo 22

Posição do Conselho Alteração

1. A delegação de poderes referida no 
artigo 20.º pode ser revogada a qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho.

1. A delegação de poderes referida no 
n.º 2-B do artigo 2.º, no n.º 3 do artigo 3.º, 
nos números 3 e 4 do artigo 4, no n.º 1 do 
artigo 9.º, no n.º 6 do artigo 11.º e no
artigo 20.º pode ser revogada a qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho.

2. A instituição que der início a um 
procedimento interno para decidir da 
revogação da delegação de poderes 
informa a outra instituição e a Comissão 
pelo menos um mês antes de tomar uma 
decisão final, indicando os poderes 
delegados que poderão ser objecto de 
revogação e os motivos de tal revogação.

2. A instituição que der início a um 
procedimento interno para decidir da 
revogação da delegação de poderes tentará 
informar a outra instituição e a Comissão 
com uma antecedência razoável antes de 
tomar uma decisão final, indicando os 
poderes delegados que poderão ser objecto 
de revogação e os possíveis motivos de tal 
revogação.

3. A decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
Produz efeitos imediatamente ou numa 
data posterior nela especificada. A decisão 
de revogação não prejudica os actos 
delegados já em vigor. É publicada no 

3. A decisão de revogação põe termo à 
delegação dos poderes nela especificados. 
Produz efeitos imediatamente ou numa 
data posterior nela especificada. A decisão 
de revogação não prejudica os actos 
delegados já em vigor. É publicada no 
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Jornal Oficial da União Europeia. Jornal Oficial da União Europeia.

Or. en

Alteração 150
Kartika Tamara Liotard

Posição do Conselho – acto modificativo
Artigo 23

Posição do Conselho Alteração

1. O Parlamento Europeu e/ou o Conselho 
podem formular objecções ao acto 
delegado no prazo de três meses a contar 
da data de notificação.

1. O Parlamento Europeu e/ou o Conselho 
podem formular objecções a um acto 
delegado no prazo de dois meses a contar 
da data de notificação.
Por iniciativa do Parlamento Europeu ou 
do Conselho, este período será alargado 
por dois meses.

2. Se, no termo desse prazo, nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
tiverem formulado objecções ao acto 
delegado, ou se, antes dessa data, o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
tiverem informado a Comissão de que 
decidiram não formular objecções, o acto 
delegado entra em vigor na data nele 
prevista.

2. Se, no termo desse prazo, nem o 
Parlamento Europeu nem o Conselho 
tiverem formulado objecções ao acto
delegado, este é publicado no Jornal 
Oficial da União Europeia e entra em 
vigor na data nele prevista.

O acto delegado pode ser publicado no 
Jornal Oficial da União Europeia e entrar 
em vigor antes de expirar esse prazo se o 
Parlamento Europeu e o Conselho 
tiverem informado a Comissão da sua 
intenção de não levantar objecções.

3. Se o Parlamento Europeu ou o Conselho 
formularem objecções ao acto delegado, 
este não entra em vigor. A instituição que 
formular objecções ao acto delegado deve 
expor os motivos das mesmas.

3. Se o Parlamento Europeu ou o Conselho 
formularem objecções a um acto delegado, 
este não entra em vigor. A instituição que 
formular objecções ao acto delegado deve 
expor os motivos das mesmas.

Or. en


