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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Em janeiro de 2008, a Comissão propôs uma revisão da legislação da UE relativa a novos 
alimentos (2008/0002 (COD)). Contudo, o processo legislativo não foi além da fase de 
conciliação, essencialmente devido a desacordos quanto à inclusão de alimentos provenientes de 
animais clonados no âmbito de aplicação do regulamento. Em dezembro de 2013, a Comissão 
adotou um pacote revisto de medidas sobre clonagem animal e novos alimentos.

O regulamento proposto relativo aos novos alimentos já não abrange alimentos provenientes de 
animais clonados, uma vez que esta matéria é abrangida por uma outra proposta do pacote. A 
relatora congratula-se com a exclusão dos alimentos provenientes de animais clonados do âmbito 
de aplicação do regulamento e com a sua inclusão numa proposta específica, algo que já havia 
sido solicitado pela Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural. A proposta também 
não se aplica a alimentos geneticamente modificados abrangidos pelo âmbito de aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 1829/20031.

A nova proposta relativa a novos alimentos pretende rever a legislação atual nessa matéria 
(Regulamento (CE) n.º 258/972 e Regulamento (CE) n.º 1852/20013) para atualizar e simplificar 
os atuais procedimentos de autorização e atender à evolução recente do direito da União. Com a 
presente proposta de regulamento, a Comissão pretende criar um sistema centralizado de 
autorizações, que deve proporcionar mais certeza aos requerentes de autorizações para novos 
alimentos e simplificar e tornar mais célere o processo de autorização. A relatora concorda com a 
necessidade de simplificar o atual processo de autorização, mas defende que deve ser dada 
prioridade à salvaguarda da segurança alimentar e da saúde dos consumidores em todas as etapas 
do processo de autorização de novos alimentos. Além disso, de acordo com o princípio da 
precaução, a União deve oferecer aos seus cidadãos uma gama completa de salvaguardas 
relativas à segurança dos alimentos colocados no mercado na União.

No que respeita aos alimentos tradicionais provenientes de países terceiros, para eliminar todos 
os obstáculos ao comércio resultantes do atual processo de autorização moroso, a proposta 
contém um processo de autorização simplificado. Caso seja possível demonstrar um historial de 
utilização segura no país terceiro e não existam objeções em matéria de segurança por parte dos 
Estados-Membros ou da AESA, então será concedida autorização para colocar esses alimentos 
no mercado da UE. A relatora considera que os alimentos provenientes de países terceiros 
também devem estar obrigados a respeitar normas equivalentes às exigidas para os alimentos da 

                                               
1 Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de setembro de 2003, 

relativo a géneros alimentícios e alimentos para animais geneticamente modificados (JO L 268 

de 18.10.2003, p. 1).
2 Regulamento (CE) n.º 258/97 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de janeiro de 1997, relativo a 

novos alimentos e ingredientes alimentares (JO L 43 de 14.2.1997, p. 1).
3 Regulamento (CE) n.º 1852/2001 da Comissão, de 20 de setembro de 2001, que estabelece as normas 

específicas para disponibilizar ao público determinada informação e para a proteção de dados apresentados 

por candidatos ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 258/97 do Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 253 

de 21.9.2001, p. 17).
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UE.

A relatora defende igualmente que os Estados-Membros devem ter a possibilidade de consultar a 
Comissão ou outros Estados-Membros quando se depararem com dificuldades em saber se 
determinado alimento está abrangido pelo âmbito de aplicação do presente regulamento, após 
terem analisado todas as informações prestadas pelos operadores das empresas do sector 
alimentar.

Paralelamente, durante a avaliação da segurança de um novo alimento destinado a substituir um
alimento semelhante, a AESA deve garantir que o novo alimento não resulte numa desvantagem 
nutricional para o consumidor em comparação com o alimento que irá substituir.

A Comissão propõe a elaboração da lista inicial da União de novos alimentos autorizados e de 
alimentos tradicionais provenientes de países terceiros através de um ato de execução. No 
entanto, esta lista de novos alimentos é um elemento crucial que, portanto, convirá constar do ato 
de base (num anexo). Além disso, é necessário prever a possibilidade de atualizar a lista de 
novos alimentos sem ter de recorrer a um procedimento tão complexo como o que se aplica a um 
ato jurídico de base, razão pela qual se deve recorrer aos atos delegados.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural 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 
interesses dos consumidores, bem como o 
funcionamento eficaz do mercado interno, 
garantindo simultaneamente a 
transparência.

(2) Na realização das políticas alimentares 
da União, deve assegurar-se um elevado 
nível de proteção da saúde humana, dos 
interesses dos consumidores e do 
ambiente, bem como o funcionamento 
eficaz do mercado interno, garantindo 
simultaneamente a transparência e a 
proteção da saúde dos animais. Além 
disso, deve ser aplicado o princípio da 
precaução, conforme definido no 
Regulamento (CE) n.º 178/2002 do 
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Parlamento Europeu e do Conselho1a.

__________________
1a 

Regulamento (CE) n.º 178/2002 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro de 2002, 
que determina os princípios e normas gerais da 
legislação alimentar, cria a Autoridade Europeia 
para a Segurança dos Alimentos e estabelece 
procedimentos em matéria de segurança dos 
géneros alimentícios (JO L 31 de 1.2.2002, p. 1).

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) As normas estabelecidas na 
legislação da União devem aplicar-se a 
todos os alimentos colocados no mercado 
da União, incluindo os alimentos 
importados de países terceiros.

Justificação

Esta alteração foi adotada pela Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural no seu 
parecer em primeira leitura sobre a proposta de 2008 (2008/0002 (COD)) e será adequado 
reiterar que as normas da União também se devem aplicar aos alimentos importados.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) As atuais categorias de novos alimentos 
estabelecidas no artigo 1.º do Regulamento 
(CE) n.º 258/97 devem ser clarificadas e 
atualizadas, substituindo as categorias 
existentes por uma referência à definição 
geral de género alimentício prevista no 
artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º 178/2002 do Parlamento Europeu e do 

(5) As atuais categorias de novos alimentos 
estabelecidas no artigo 1.º do Regulamento 
(CE) n.º 258/97 devem ser clarificadas e 
atualizadas.
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Conselho15.

__________________
15

Regulamento (CE) n.º 178/2002 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 28 de janeiro de 2002, 
que determina os princípios e normas gerais da 
legislação alimentar, cria a Autoridade Europeia 
para a Segurança dos Alimentos e estabelece 
procedimentos em matéria de segurança dos 
géneros alimentícios (JO L 31 de 1.2.2002, p. 1).

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Os alimentos e ingredientes 
alimentares que se enquadram nas 
seguintes categorias devem ser 
considerados alimentos novos na aceção 
do presente regulamento: alimentos e 
ingredientes alimentares com uma 
estrutura molecular primária nova ou 
intencionalmente alterada; alimentos e 
ingredientes alimentares que consistam 
em ou tenham sido isolados a partir de 
microrganismos, fungos ou algas e outros 
materiais de origem biológica ou mineral; 
alimentos que contenham, sejam 
constituídos por, ou produzidos a partir de 
plantas, ou partes de plantas, exceto no 
caso das plantas obtidas por meio de 
práticas de multiplicação ou de 
reprodução tradicionais e com um 
historial de utilização segura do alimento 
no mercado da União, sempre que essas 
práticas não deem origem a alterações 
significativas da composição ou da 
estrutura do alimento que afetem o seu 
valor nutritivo, metabolismo ou o seu teor 
de substâncias indesejáveis; alimentos 
que contenham, sejam constituídos por, 
ou produzidos a partir de insetos ou partes 
de insetos;
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A fim de assegurar a continuidade em 
relação às regras estabelecidas no 
Regulamento (CE) n.º 258/97, para que um 
alimento seja considerado novo convém 
manter o critério de uma utilização não 
significativa para consumo humano na 
União antes da data de entrada em vigor do 
referido regulamento, ou seja, 15 de maio 
de 1997. A utilização na União deve 
também referir-se a uma utilização nos 
Estados-Membros, independentemente da 
data de adesão dos vários Estados-
Membros à União.

(6) A fim de assegurar a continuidade em 
relação às regras estabelecidas no 
Regulamento (CE) n.º 258/97, para que um 
alimento seja considerado novo convém 
manter o critério de uma utilização não 
significativa para consumo humano ou da 
colocação no mercado na União antes da 
data de entrada em vigor do referido 
regulamento, ou seja, 15 de maio de 1997. 
A utilização na União deve também referir-
se a uma utilização nos Estados-Membros, 
independentemente da data de adesão dos 
vários Estados-Membros à União.

Justificação

Consequência das alterações propostas no artigo 2.º, n.º 2, alínea (a).

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As tecnologias emergentes nos 
processos de produção alimentar podem ter 
um impacto nos alimentos e, como tal, na 
segurança dos alimentos. Por conseguinte, 
deve igualmente clarificar-se que um 
alimento deve ser considerado como novo 
alimento se um processo de produção que 
não tenha sido previamente utilizado para a 
produção de alimentos na União for 
aplicado a esse alimento, ou se os 
alimentos contenham ou sejam constituídos 

(7) As tecnologias emergentes nos 
processos de produção alimentar podem ter 
um impacto nos alimentos e, como tal, na 
segurança dos alimentos e no ambiente. 
Por conseguinte, deve igualmente 
clarificar-se que um alimento deve ser 
considerado como novo alimento se um 
processo de produção que não tenha sido 
previamente utilizado para a produção de 
alimentos na União for aplicado a esse 
alimento, ou se os alimentos contenham ou 
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por nanomateriais artificiais, tal como 
definidos no artigo 2.º, n.º 2, alínea t), do 
Regulamento (UE) n.º 1169/2011 do
Parlamento Europeu e do Conselho16.

sejam constituídos por nanomateriais 
artificiais, tal como definidos no artigo 2.º, 
n.º 2, alínea t), do Regulamento (UE) 
n.º 1169/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho16.

__________________ __________________
16

Regulamento (UE) n.º 1169/2011 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2011, 
relativo à prestação de informação aos 
consumidores sobre os géneros alimentícios, que 
altera os Regulamentos (CE) n.º 1924/2006 e (CE) 
n.º 1925/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho e revoga as Diretivas 87/250/CEE da 
Comissão, 90/496/CEE do Conselho, 1999/10/CE 
da Comissão, 2000/13/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, 2002/67/CE e 2008/5/CE da 
Comissão e o Regulamento (CE) n.º 608/2004 da 
Comissão (JO L 304 de 22.11.2011, p. 18).

16
Regulamento (UE) n.º 1169/2011 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2011, 
relativo à prestação de informação aos 
consumidores sobre os géneros alimentícios, que 
altera os Regulamentos (CE) n.º 1924/2006 e (CE) 
n.º 1925/2006 do Parlamento Europeu e do 
Conselho e revoga as Diretivas 87/250/CEE da
Comissão, 90/496/CEE do Conselho, 1999/10/CE 
da Comissão, 2000/13/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, 2002/67/CE e 2008/5/CE da 
Comissão e o Regulamento (CE) n.º 608/2004 da 
Comissão (JO L 304 de 22.11.2011, p. 18).

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Uma alteração significativa no processo 
de produção de uma substância que tenha 
sido utilizada em conformidade com a 
Diretiva 2002/46/CE, o Regulamento (CE) 
n.º 1925/2006 ou o Regulamento (UE) 
n.º 609/2013 ou uma alteração da dimensão 
das partículas de tal substância através da 
nanotecnologia, por exemplo, pode ter um 
impacto nos alimentos e, como tal, na 
segurança dos alimentos. Por conseguinte, 
essa substância deve ser considerada como 
novo alimento no âmbito do presente 
regulamento e deve ser reavaliada, 
primeiro em conformidade com o presente 
regulamento, e, subsequentemente, em 
conformidade com a legislação específica 
relevante.

(9) Uma alteração significativa no processo 
de produção de uma substância que tenha 
sido utilizada em conformidade com a 
Diretiva 2002/46/CE, o Regulamento (CE) 
n.º 1925/2006 ou o Regulamento (UE) 
n.º 609/2013 ou uma alteração da dimensão 
das partículas de tal substância através da 
nanotecnologia, por exemplo, pode ter um 
impacto nos alimentos e, como tal, na 
segurança dos alimentos. Por conseguinte, 
essa substância deve ser considerada como 
novo alimento no âmbito do presente 
regulamento e deve ser reavaliada, 
primeiro em conformidade com o presente 
regulamento, após uma avaliação 
completa dos riscos, e, subsequentemente, 
em conformidade com a legislação 
específica relevante.
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Justificação

Consequência das alterações propostas no artigo 2.º, n.º 2, alínea (a), subalínea (i).

Alteração 8

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) 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 quotidiano normal de uma parte 
significativa da população do país. A sua 
avaliação e gestão da segurança devem 
ter em conta o historial de utilização 
segura dos alimentos no país terceiro, 
excluindo as utilizações não alimentares, 
as utilizações não relacionadas com os 
regimes alimentares normais e as 
utilizações para fins medicinais. Além do 
mais, há que ter em conta o facto de a 
estrutura e as caraterísticas dos alimentos 
provenientes de países terceiros poderem 
variar em função das condições 
climáticas.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A fim de determinar se o consumo 
de um determinado alimento pela 
população de um país terceiro tem ou não 
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um caráter significativo, devem tomar-se 
como base as informações apresentadas 
pelos operadores do setor alimentar e, se 
for caso disso, eventualmente 
corroboradas por outras informações 
disponíveis nos países terceiros. Quando 
as informações sobre a utilização de um 
alimento para consumo humano forem 
insuficientes, deverá ser estabelecido um 
procedimento simples e transparente, que 
envolva a Comissão, a Autoridade 
Europeia para a Segurança dos Alimentos 
(AESA) e os operadores do setor 
alimentar, para recolher essa informação. 
Devem ser conferidas competências de 
execução à Comissão para definir com 
mais precisão as etapas processuais dessa 
consulta.

Justificação

A presente alteração visa clarificar a noção de consumo «significativo».

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Devem ser conferidas competências 
de execução à Comissão para decidir se 
um determinado alimento é abrangido 
pela definição de novos alimentos e se 
está, por conseguinte, sujeito às regras em 
matéria de novos alimentos estabelecidas 
no presente regulamento.

Suprimido

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 16
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Texto da Comissão Alteração

(16) Para determinar se um alimento foi 
utilizado de forma significativa para 
consumo humano na União antes 
de 15 de maio de 1997, devem tomar-se
como base as informações apresentadas 
pelos operadores do setor alimentar, 
eventualmente corroboradas por outras 
informações disponíveis nos 
Estados-Membros. Os operadores das 
empresas do setor alimentar devem 
consultar os Estados-Membros se não 
estiverem seguros quanto ao estatuto dos 
alimentos que tencionam colocar no 
mercado. Quando as informações sobre o 
consumo humano anterior a 15 de maio 
de 1997 não existirem ou forem 
insuficientes, deverá ser estabelecido um 
procedimento simples e transparente, que
envolva a Comissão, os Estados-Membros 
e os operadores de empresas do setor 
alimentar, para recolher essa informação. 
Devem ser conferidas competências de 
execução à Comissão para especificar as 
etapas processuais dessa consulta.

(Não se aplica à versão portuguesa)

Justificação

Alteração linguística - não se aplica à versão portuguesa, apenas à francesa.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os novos alimentos só devem ser 
autorizados e utilizados se preencherem os 
critérios definidos no presente 
regulamento. Os novos alimentos devem 
ser seguros e a sua utilização não deve 
induzir o consumidor em erro. Por 
conseguinte, se o novo alimento se destinar 
a substituir outro alimento, não deve diferir 

(17) Os novos alimentos só devem ser 
autorizados e utilizados se preencherem os 
critérios definidos no presente 
regulamento. Os novos alimentos devem 
ser seguros e a avaliação da respetiva 
segurança deverá basear-se no princípio 
da precaução consagrado no artigo 7.º do 
Regulamento (CE) n.º 178/2002. Além 
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desse alimento de uma forma que constitua 
uma desvantagem nutricional para o 
consumidor.

disso, a sua utilização não deve induzir o 
consumidor em erro. Por conseguinte, os 
consumidores devem ser informados 
sobre o teor dos novos alimentos, os 
ingredientes, bem como as tecnologias 
utilizadas para a sua obtenção. Portanto, 
os requisitos de rotulagem revestem-se da 
maior importância, em particular se o 
novo alimento foi criado graças à 
utilização de métodos de criação ou de 
exploração agrícola, materiais ou 
processos de produção novos. Da mesma 
forma, se o novo alimento se destinar a 
substituir outro alimento, não deve diferir 
desse alimento de uma forma que constitua 
uma desvantagem nutricional para o 
consumidor ou ter uma qualidade inferior.

Justificação

A primeira parte desta alteração foi aprovada pela Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural no seu parecer em primeira leitura sobre a proposta de 2008 
(2008/0002 (COD)) e será adequado reiterar que se deve aplicar o princípio da precaução.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Os novos alimentos não devem ser 
colocados no mercado ou utilizados em 
alimentos para consumo humano, a menos 
que estejam incluídos numa lista da União 
de novos alimentos autorizados a ser 
colocados no mercado da União («lista da 
União»). Por conseguinte, é adequado 
estabelecer, através de um ato de 
execução, uma lista da União de novos 
alimentos, introduzindo nessa lista da 
União novos alimentos já autorizados ou 
notificados em conformidade com os 
artigos 4.º, 5.º ou 7.º do Regulamento (CE) 
n.º 258/97, incluindo quaisquer condições 
de autorização existentes. Dado que esses 
novos alimentos já foram avaliados no 

(18) Os novos alimentos não devem ser 
colocados no mercado ou utilizados em 
alimentos para consumo humano, a menos 
que estejam incluídos numa lista da União 
de novos alimentos autorizados a ser 
colocados no mercado da União («lista da 
União»). Por conseguinte, é adequado 
estabelecer uma lista da União de novos 
alimentos, introduzindo nessa lista da 
União novos alimentos já autorizados ou 
notificados em conformidade com os 
artigos 4.º, 5.º ou 7.º do Regulamento (CE) 
n.º 258/97, incluindo quaisquer condições 
de autorização existentes.
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que se refere à respetiva segurança, foram 
produzidos e comercializados legalmente 
na União e não levantaram preocupações 
sanitárias no passado, deve ser utilizado o 
procedimento consultivo para o 
estabelecimento inicial da lista da União.

Justificação

A lista inicial da União de novos alimentos autorizados e de alimentos tradicionais 
provenientes de países terceiros deve ser anexada ao presente regulamento e a lista deve ser 
atualizada recorrendo a atos delegados.

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) É adequado autorizar um novo 
alimento, atualizando a lista da União de 
acordo com os critérios e procedimentos 
estabelecidos no presente regulamento. 
Deve ser criado um procedimento que seja 
eficiente, limitado no tempo e transparente. 
No que diz respeito aos alimentos 
tradicionais de países terceiros com um 
historial de utilização segura, é adequado 
prever um procedimento mais rápido e 
simplificado para a atualizar a lista da 
União, se não forem expressas objeções de 
segurança fundamentadas. Visto que a 
atualização da lista da União implica a 
aplicação de critérios estabelecidos no 
presente regulamento, devem ser 
atribuídas à Comissão competências de 
execução nesse sentido.

(19) É adequado autorizar um novo 
alimento, atualizando a lista da União de 
acordo com os critérios e procedimentos 
estabelecidos no presente regulamento. 
Deve ser criado um procedimento que seja 
eficiente, limitado no tempo e transparente. 
No que diz respeito aos alimentos 
tradicionais de países terceiros com um 
historial de utilização segura, é adequado 
prever um procedimento mais rápido e 
simplificado para a atualizar a lista da 
União, se não forem expressas objeções de 
segurança fundamentadas. Essa lista deve 
ser de acesso fácil e totalmente 
transparente. O poder de adotar atos 
delegados, nos termos do artigo 290.º do 
TFUE, deve ser conferido à Comissão, no 
que respeita a atualizar a lista da União. 

Justificação

Dado que as medidas em causa são de alcance geral e se destinam a completar ou alterar 
certos elementos não essenciais do regulamento, devem ser conferidos à Comissão poderes 
para adotar atos delegados, em conformidade com o artigo 290.º do TFUE, para atualizar a 
lista.
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Devem igualmente ser estabelecidos 
critérios para a avaliação dos riscos de 
segurança decorrentes dos novos 
alimentos. Para garantir uma avaliação 
científica harmonizada dos novos 
alimentos, tal avaliação deverá ser efetuada 
pela Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos («AESA»).

(20) Devem igualmente ser claramente 
definidos e estabelecidos critérios para a 
avaliação dos riscos de segurança 
decorrentes dos novos alimentos. Para 
garantir uma avaliação científica 
harmonizada dos alimentos novos, tal 
avaliação deverá ser efetuada pela AESA. 
A AESA, cuja avaliação deve ser 
realizada de forma transparente, deve 
criar uma rede com os Estados-Membros 
e o Comité Consultivo sobre Novos 
Alimentos e Processos (ACNFP). 
Qualquer nova caraterística que possa ter 
impacto na saúde deve ser avaliada caso a 
caso.

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Os alimentos provenientes de 
clones animais foram alvo de 
regulamentação nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 258/1997 e deverão 
ser tratados ao abrigo da futura diretiva 
relativa à colocação no mercado de 
alimentos provenientes de clones animais. 
Neste contexto, os alimentos provenientes 
de clones animais devem ser excluídos do 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento.
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Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A fim de assegurar condições 
uniformes de execução do presente 
regulamento, devem ser conferidas 
competências de execução à Comissão no 
que se refere à atualização da lista da 
União respeitante à introdução de um 
alimento tradicional de um país terceiro 
se não tiverem sido expressas objeções de 
segurança fundamentadas.

Suprimido

Justificação

A lista inicial da União de novos alimentos autorizados e de alimentos tradicionais 
provenientes de países terceiros deve ser anexada ao presente regulamento e a lista deve ser 
atualizada recorrendo a atos delegados.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) As competências de execução 
relativas à definição de «novos 
alimentos», o processo de consulta para a 
determinação do estatuto de novo alimento, 
outras atualizações da lista da União, a 
elaboração e a apresentação dos pedidos ou 
notificações para a inclusão de alimentos 
na lista da União, as modalidades de 
controlo da validade dos pedidos ou das 
notificações, o tratamento de 
confidencialidade e as disposições 
transitórias devem ser exercidas em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho22.

(28) As competências de execução 
relativas ao processo de consulta para a 
determinação do estatuto de novo alimento, 
a elaboração e a apresentação dos pedidos 
ou notificações para a inclusão de 
alimentos na lista da União, as 
modalidades de controlo da validade dos 
pedidos ou das notificações e as 
disposições do tratamento de 
confidencialidade devem ser exercidas em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho22.
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__________________ __________________
22

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 (JO L 55 de 28.2.2011, p. 
13).

22
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 (JO L 55 de 28.2.2011, p. 
13).

Justificação

A alteração é coerente com as alterações aos artigos respeitantes ao recurso a atos de 
execução ou a atos delegados.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) A fim de completar ou alterar 
alguns elementos não essenciais do 
presente regulamento, deve ser delegado 
na Comissão o poder de adotar atos nos 
termos do artigo 209.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, no 
que diz respeito à definição de "novos 
alimentos", à autorização de novos 
alimentos e de alimentos tradicionais 
provenientes de países terceiros, à 
atualização da lista da União e à adoção 
de medidas transitórias. É 
particularmente importante que a 
Comissão proceda às consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive ao nível de peritos. A Comissão, 
quando preparar e redigir atos delegados, 
deverá assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos relevantes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Justificação

A alteração é coerente com as alterações aos artigos respeitantes ao recurso a atos de 
execução ou a atos delegados.
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Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece 
regras para a colocação de novos alimentos 
no mercado da União, a fim de garantir o 
funcionamento eficaz do mercado interno, 
assegurando simultaneamente um elevado 
nível de proteção da saúde humana e dos 
interesses dos consumidores.

1. O presente regulamento estabelece 
regras para a colocação de novos alimentos 
no mercado da União, a fim de 
proporcionar um elevado nível de 
proteção da saúde humana, dos interesses 
dos consumidores e do ambiente, 
assegurando simultaneamente o 
funcionamento eficaz do mercado interno, 
a transparência e o estímulo da inovação 
na indústria agroalimentar e, se aplicável, 
a proteção da saúde animal.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Alimentos abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da Diretiva XXX/XX/EU do 
Conselho [relativa à colocação no 
mercado de alimentos provenientes de 
clones animais].

Suprimido

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Os alimentos derivados de animais 
clonados não devem ser inscritos na lista 
da União de novos alimentos.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) «Novos alimentos», todos os alimentos 
não utilizados em quantidade significativa 
para consumo humano na União antes de 
15 de maio de 1997, independentemente da 
data de adesão dos vários 
Estados-Membros à União, incluindo 
nomeadamente:

(a) «Novos alimentos», todos os alimentos 
não utilizados em quantidade significativa 
para consumo humano e comercializados
na União antes de 15 de maio de 1997, 
independentemente da data de adesão dos 
vários Estados-Membros à União, e que se 
insira, pelo menos, numa das seguintes 
categorias:

Justificação

A presente alteração visa reforçar a certeza jurídica.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a) – subalínea -i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

-i-A) Alimentos e ingredientes alimentares 
com uma estrutura molecular primária 
nova ou intencionalmente alterada;

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a) – subalínea -i-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(-i-B) alimentos e ingredientes 
alimentares que consistam em ou tenham 
sido isolados a partir de microrganismos, 
fungos ou algas e outros materiais de 
origem biológica ou mineral;

Justificação

A presente alteração visa permitir a adaptação do regulamento às novas tecnologias, bem 
como aos novos alimentos que entram no mercado da União.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a) – subalínea -i-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

-i-C) alimentos que contenham, sejam 
constituídos por, ou produzidos a partir de 
plantas, ou partes de plantas, exceto no 
caso das plantas obtidas por meio de 
práticas de multiplicação ou de 
reprodução tradicionais e com um 
historial de utilização segura do alimento 
no mercado da União, sempre que essas 
práticas não deem origem a alterações 
significativas da composição ou da 
estrutura do alimento que afetem o seu 
valor nutritivo, metabolismo ou o seu teor 
de substâncias indesejáveis;

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a) – subalínea i)
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Texto da Comissão Alteração

(i) alimentos que tenham sido submetidos 
a um novo processo de produção não 
utilizado para a produção de alimentos na 
União antes de 15 de maio de 1997, 
sempre que esse processo de produção der
origem a alterações significativas da 
composição ou da estrutura do alimento 
que afetem o seu valor nutritivo, o seu 
modo de metabolização ou o seu teor de 
substâncias indesejáveis,

(i) alimentos resultantes de um novo 
processo de produção não utilizado para a 
produção de alimentos na União antes de 
15 de maio de 1997 que possam dar
origem a alterações significativas da 
composição ou da estrutura do alimento e
que afetem o seu valor nutritivo, o seu 
modo de metabolização ou o seu teor de 
substâncias indesejáveis, determinadas 
com base numa avaliação completa dos 
riscos,

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a) – subalínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(i-A) alimentos que contenham, sejam 
constituídos por, ou produzidos a partir de 
insetos ou partes de insetos;

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a) – subalínea iii) – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– tenha sido aplicado um novo processo de 
produção, tal como referido na subalínea 
i), ou

– tenha sido aplicado um processo de 
produção não utilizado para a produção 
de alimentos na União antes de 15 de 
maio de 1997, ou

Justificação

Clarificação.
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Alteração 30

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 duma parte significativa da 
população de um país terceiro, antes da 
notificação referida no artigo 13.º;

Justificação

O termo «significativo» parece mais adequado.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) «Animais clonados», animais 
produzidos mediante um método de 
reprodução artificial assexuada com o 
objetivo de produzir uma cópia 
geneticamente idêntica ou quase idêntica 
de um animal;

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Competências de execução respeitantes à 
definição de novos alimentos prevista no 

Competências de delegação respeitantes à 
definição de novos alimentos prevista no 
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artigo 2.º, n.º 2, alínea a) artigo 2.º, n.º 2, alínea a)

Alteração 33

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, nos termos do artigo 26.º-A, 
para decidir 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).

Justificação

É mais adequado utilizar poderes delegados para uma decisão de aplicação geral, como a 
definição de novos alimentos, o que também determina o âmbito de aplicação do presente 
regulamento.

Alteração 34

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 a que se refere o artigo 27.º, 
n.º 3.

Suprimido

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os operadores das empresas do setor 
alimentar devem verificar se o alimento 

(Não se aplica à versão portuguesa)
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que tencionam colocar no mercado da 
União é ou não abrangido pelo âmbito de 
aplicação do presente regulamento.

Justificação

Alteração linguística - não se aplica à versão portuguesa, apenas à francesa.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores das empresas do setor 
alimentar devem consultar um 
Estado-Membro se não estiverem seguros 
de que um alimento que tencionam colocar 
no mercado é ou não abrangido pelo 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento. Nesse caso, os operadores 
das empresas do setor alimentar devem 
fornecer as informações necessárias ao 
Estado-Membro, a pedido, para lhe 
permitir determinar em particular até que 
ponto o alimento em causa foi utilizado na 
União para consumo humano antes de 15 
de maio de 1997.

2. Os operadores das empresas do setor 
alimentar devem consultar um 
Estado-Membro se não estiverem seguros 
de que um alimento que tencionam colocar 
no mercado é ou não abrangido pelo 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento. Nesse caso, os operadores 
das empresas do setor alimentar devem 
fornecer todas as informações necessárias 
ao Estado-Membro para lhe permitir 
determinar se um alimento é ou não 
abrangido pelo âmbito de aplicação do 
presente regulamento.

Justificação

Os operadores das empresas do sector alimentar devem disponibilizar todas as informações 
relevantes sobre os novos produtos que pretendem comercializar para se determinar se o 
produto é um novo alimento.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para determinar se um alimento está 
abrangido pelo âmbito de aplicação do 
presente regulamento, os 
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Estados-Membros podem consultar a 
Comissão e os outros Estados-Membros.

Justificação

Os Estados-Membros devem ter a possibilidade de consultar a Comissão e/ou outros 
Estados-Membros sempre que tiverem dúvidas sobre se determinado alimento está abrangido 
pelo âmbito de aplicação do presente regulamento.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve criar e atualizar 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»).

1. Encontra-se em anexo à presente 
proposta 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»).

Justificação

A lista inicial da União de novos alimentos autorizados e de alimentos tradicionais 
provenientes de países terceiros deve ser anexada ao presente regulamento e a lista deve ser 
atualizada recorrendo a atos delegados.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Apenas os novos alimentos autorizados e 
incluídos na lista da União podem ser 
colocados no mercado da União enquanto 
tal e utilizados nos alimentos nas
condições de utilização nela especificadas.

2. Apenas os novos alimentos autorizados e 
incluídos na lista da União podem ser 
colocados no mercado da União enquanto 
tal e utilizados em conformidade com as
condições de utilização e os requisitos de 
rotulagem nela especificados.

Justificação

Os novos alimentos estão sujeitos aos requisitos de rotulagem estabelecidos no Regulamento 
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(UE) n.º 1169/2011.

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão deve tornar pública no 
seu sítio web a lista da União.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Não representa, com base nas provas 
científicas disponíveis, um risco de 
segurança para a saúde humana;

(a) Não representa, com base nas provas 
científicas disponíveis e após a aplicação 
do princípio da precaução estabelecido no 
artigo 7.º do Regulamento (CE) n.º 
178/2002, um risco de segurança para a 
saúde humana e, se aplicável, o ambiente;

Justificação

A primeira parte desta alteração foi aprovada pela Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural no seu parecer em primeira leitura sobre a proposta de 2008 
(2008/0002 (COD)) e será adequado reiterar que se deve aplicar o princípio da precaução.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A sua utilização não induz o 
consumidor em erro;

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º Suprimido

Estabelecimento inicial da lista da União 

Até …23, através de um ato de execução, a 
Comissão deve estabelecer a lista da 
União, introduzindo nessa lista os novos 
alimentos autorizados ou notificados nos 
termos dos artigos 4.º, 5.º e 7.º do 
Regulamento (CE) n.º 258/97, incluindo 
quaisquer condições de autorização 
existentes.

O referido ato de execução deve ser 
adotado de acordo com o procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 27.º, 
n.º 2.

__________________
23

Serviço das Publicações: inserir a data: 24 
meses após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Justificação

A lista inicial da União de novos alimentos autorizados e de alimentos tradicionais 
provenientes de países terceiros deve ser anexada ao presente regulamento e a lista deve ser 
atualizada recorrendo a atos delegados.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O aditamento, a retirada ou a alteração 
das condições, especificações ou restrições 
relacionadas com a inclusão de um novo 
alimento na lista da União.

(c) O aditamento, a retirada ou a alteração 
das especificações, condições de uso, 
requisitos adicionais de rotulagem 
específicos ou requisitos de monitorização 
pós-comercialização relacionados com a 
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inclusão de um novo alimento na lista da 
União.

Justificação

A lista de novos alimentos da União deve indicar claramente as condições que foram fixadas 
aquando da concessão da autorização.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 8 n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. A entrada de um novo alimento na lista 
da União prevista no n.º 2 deve incluir, 
sempre que relevante:

3. A entrada de um novo alimento na lista 
da União prevista no n.º 2 deve incluir:

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A especificação do novo alimento; (a) A especificação do novo alimento e do 
processo tecnológico;

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) O nome e endereço do requerente;
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Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As condições em que o novo alimento 
pode ser utilizado, a fim de evitar, em 
especial, os possíveis efeitos adversos 
sobre grupos específicos da população, a 
superação dos níveis de ingestão máxima e 
os riscos em caso de consumo excessivo;

(b) Sempre que relevante, as condições em 
que o novo alimento pode ser utilizado, a 
fim de evitar, em especial, os possíveis 
efeitos adversos sobre grupos específicos 
da população, a superação dos níveis de 
ingestão máxima e os riscos em caso de 
consumo excessivo;

Alteração 49

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) Sempre que relevante, 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; sempre que um 
alimento novo consistir em, ou contiver, 
ingredientes na forma de nanomateriais 
artificiais, tal deverá ser indicado 
claramente na lista de ingredientes, 
devendo os nomes desses ingredientes ser 
seguidos da palavra "nano" entre 
parêntesis;
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Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Um requisito de monitorização pós-
comercialização, em conformidade com o 
artigo 23.º.

(d) Sempre que relevante, um requisito de 
monitorização pós-comercialização, em 
conformidade com o artigo 23.º.

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O procedimento de autorização de 
colocação no mercado da União de um 
novo alimento e a atualização da lista da 
União prevista no artigo 8.º devem 
começar por iniciativa da Comissão ou na 
sequência de um pedido à Comissão de um 
requerente.

O procedimento de autorização de 
colocação no mercado da União de um 
novo alimento e a atualização da lista da 
União prevista no artigo 8.º devem 
começar por iniciativa da Comissão ou na 
sequência de um pedido à Comissão de um 
requerente. A Comissão deve transmitir o 
pedido aos Estados-Membros e 
disponibilizá-lo ao público no seu sítio 
web.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

-a) O nome e endereço do requerente;

Justificação

Visa conferir mais transparência.
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Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) O processo de produção;

Justificação

O processo de produção pode ter uma grande importância para determinar se um certo 
alimento é novo. Ver o considerando 7.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Provas científicas que demonstrem que 
o novo alimento não apresenta um risco 
para a saúde humana;

(c) Provas científicas independentes e 
validadas pelos pares que demonstrem que 
o novo alimento não apresenta um risco 
para a saúde humana e animal ou o 
ambiente;

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode solicitar à AESA que 
emita o seu parecer, se a atualização for 
suscetível de afetar a saúde humana.

2. A Comissão deve transmitir o pedido 
válido à AESA e solicitar a esta que emita 
o seu parecer.

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. O procedimento de autorização de 
colocação no mercado da União de um 
novo alimento e a atualização da lista da 
União, como previsto no artigo 8.º, devem
terminar com a adoção de um ato de 
execução, em conformidade com o 
artigo 11.º.

3. A Comissão fica habilitada a adotar 
atos delegados, nos termos do artigo 
26.º-A, relativamente à autorização de 
colocação no mercado da União de um 
novo alimento e à atualização da lista da 
União estabelecida em anexo.

Justificação

A lista inicial da União de novos alimentos autorizados e de alimentos tradicionais 
provenientes de países terceiros deve ser anexada ao presente regulamento e a lista deve ser 
atualizada recorrendo a atos delegados.

Alteração 57

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Deve ter em conta, se aplicável, os pontos 
de vista dos Estados-Membros, o parecer 
da AESA e outros fatores legítimos e 
pertinentes para a atualização em causa.

Deve ter em conta os pontos de vista dos 
Estados-Membros, o parecer da AESA e 
outros fatores legítimos e pertinentes para a 
atualização em causa.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No caso de a Comissão solicitar um 
parecer à AESA, deve transmitir o pedido 
válido à AESA. A AESA emite o seu 
parecer no prazo de nove meses a contar da 
data de receção de um pedido válido.

A AESA emite o seu parecer no prazo de 
nove meses a contar da data de receção de 
um pedido válido.
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Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Ao avaliar a segurança de novos alimentos, 
a AESA deve, se adequado, considerar o 
seguinte:

Ao avaliar a segurança de novos alimentos, 
a AESA deve, se adequado e em 
conformidade com o princípio da 
precaução, considerar o seguinte:

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Se a composição do novo alimento e as 
suas condições de utilização não 
apresentam um risco para saúde humana na 
União.

(b) Se a composição do novo alimento e as 
suas condições de utilização não 
apresentam um risco para saúde humana na 
União e, eventualmente, para o ambiente.

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Se o novo alimento destinado a 
substituir outro alimento não possui 
propriedades diferentes que resultem 
numa desvantagem nutricional para o 
consumidor.

Justificação

Durante a avaliação da segurança de novos alimentos, a AESA deve garantir que um novo 
alimento destinado a substituir um alimento semelhante não possui propriedades diferentes 
que possam resultar numa desvantagem nutricional para o consumidor.
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Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

No prazo de nove 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 que atualiza a lista da 
União, tendo em conta:

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, nos termos do artigo 26.º-A, 
para atualizar a lista da União referida no 
artigo 5.º, no prazo de nove meses a contar 
da data de publicação do parecer da AESA 
referido no artigo 10.º, tendo em conta:

Justificação

A lista inicial da União de novos alimentos autorizados e de alimentos tradicionais 
provenientes de países terceiros deve ser anexada ao presente regulamento e a lista deve ser 
atualizada recorrendo a atos delegados.

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O parecer da AESA; Suprimido

Justificação

A referência à AESA na alínea c) deve ser suprimida pois a AESA já é referida na parte 
introdutória do parágrafo.

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 11 – 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
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Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se a Comissão não tiver solicitado um 
parecer da AESA, em conformidade com 
o artigo 9.º, n.º 2, o período de nove meses 
previsto no n.º 1 começa a contar a partir 
da data em que a Comissão recebeu um 
pedido válido, em conformidade com o 
artigo 9.º, n.º 1.

Suprimido

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 2 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

-a) O nome e endereço do requerente;

Justificação

Visa conferir mais transparência.

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 14 – título

Texto da Comissão Alteração

Procedimento para alimentos tradicionais 
de países terceiros

Procedimento de notificação para 
alimentos tradicionais de países terceiros

Justificação

Deve ser especificado que os números seguintes se referem ao procedimento de notificação 
para alimentos tradicionais de países terceiros.
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Alteração 68

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve enviar sem demora a 
notificação válida prevista no artigo 13.º 
aos Estados-Membros e à AESA.

1. A Comissão deve enviar sem demora a 
notificação válida prevista no artigo 13.º 
aos Estados-Membros e à AESA e deve 
disponibilizá-la ao público no seu sítio 
web.

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Se o historial de utilização segura do 
alimento no país terceiro é confirmado por 
dados fiáveis apresentados pelo requerente 
em conformidade com os artigos 13.º e 
15.º;

(a) Se o historial de utilização segura do 
alimento no país terceiro, avaliado com 
base em diretrizes e critérios científicos 
que devem ser clarificados, é confirmado 
por dados fiáveis apresentados pelo 
requerente em conformidade com os 
artigos 13.º e 15.º;

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Se a composição do alimento e as suas 
condições de utilização não apresentam um 
risco para saúde humana na União.

(b) Se a composição do alimento e as suas 
condições de utilização não apresentam um 
risco para saúde humana na União e, se 
aplicável, para o ambiente.
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Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Se o novo alimento destinado a 
substituir outro alimento não possui 
propriedades diferentes que resultem 
numa desvantagem nutricional para o 
consumidor;

Justificação

Visa conferir mais segurança.

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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:

A Comissão fica habilitada a adotar atos 
delegados, nos termos do artigo 26.º-A, no 
prazo de três meses a contar da data de 
publicação do parecer da AESA, 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 lista inicial da União de novos alimentos autorizados e de alimentos tradicionais 
provenientes de países terceiros deve ser anexada ao presente regulamento e a lista deve ser 
atualizada recorrendo a atos delegados.

Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 2
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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 74

Proposta de regulamento
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

Para retirar um alimento tradicional de um 
país terceiro da lista da União ou para 
aditar, retirar ou alterar as condições, 
especificações ou restrições relacionadas
com a inclusão de um alimento tradicional 
de um país terceiro na lista da União, 
aplicam-se os artigos 9.º a 12.º.

Aplicam-se os artigos 9.º a 12.º para retirar 
um alimento tradicional de um país terceiro 
da lista da União ou para aditar, retirar ou 
alterar as especificações ou as condições 
de uso, os requisitos adicionais de 
rotulagem específicos ou os requisitos de 
controlo pós-comercialização 
relacionados com a inclusão de um 
alimento tradicional de um país terceiro na 
lista da União.

Justificação

Vide o artigo 8.º, n.º 2. Clarificação das disposições.

Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se as informações complementares 
referidas no n.º 1 não forem recebidas
dentro do prazo indicado nesse número, a
Comissão deve agir com base nas 
informações já fornecidas.

2. 2. Se as informações complementares 
referidas no n.º 1 não forem transmitidas
dentro do novo prazo estabelecido, a 
Comissão não pode emitir uma 
autorização.
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Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão, os Estados-Membros e a 
AESA devem tomar as medidas 
necessárias para assegurar a 
confidencialidade adequada das 
informações por eles recebidas nos termos 
do presente regulamento, em conformidade 
com o disposto no n.º 4, exceto no caso de 
informações que devam ser tornadas 
públicas para proteger a saúde humana.

5. A Comissão, os Estados-Membros e a 
AESA devem tomar as medidas 
necessárias para assegurar a 
confidencialidade adequada das 
informações por eles recebidas nos termos 
do presente regulamento, em conformidade 
com o disposto no n.º 4, exceto no caso de 
informações que devam ser tornadas 
públicas para proteger a saúde humana, o 
ambiente e a saúde dos animais.

Alteração 77

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os operadores das empresas do setor 
alimentar informam imediatamente a 
Comissão sobre:

Suprimido

a) Qualquer nova informação científica 
ou técnica que possa influenciar a 
avaliação de segurança da utilização do 
novo alimento;

b) Qualquer proibição ou restrição 
imposta por qualquer país terceiro em 
cujo mercado o novo alimento seja 
colocado.

Justificação

Este número foi incorretamente incluído num artigo sobre a imposição de um requisito de 
monitorização após a colocação no mercado, dado que se trata dum requisito separado de 
natureza geral que é independente da decisão relativa a um requisito de monitorização após 
a colocação no mercado. Portanto, a bem da clareza do texto, este deverá constituir um 
artigo separado no presente regulamento.
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Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º-A

Requisitos sobre nova informação

Os operadores das empresas do setor 
alimentar informam imediatamente a 
Comissão sobre:

a) Qualquer nova informação científica 
ou técnica que possa influenciar a 
avaliação de segurança da utilização do 
novo alimento;

b) Qualquer proibição ou restrição 
imposta por qualquer país terceiro em 
cujo mercado o novo alimento seja 
colocado.

Justificação

Este número foi incorretamente incluído num artigo sobre a imposição de um requisito de 
monitorização após a colocação no mercado, dado que se trata dum requisito separado de 
natureza geral que é independente da decisão relativa a um requisito de monitorização após 
a colocação no mercado. Portanto, a bem da clareza do texto, este deverá constituir um 
artigo separado no presente regulamento.

Alteração 79

Proposta de regulamento
Capítulo VI – título

Texto da Comissão Alteração

Sanções e procedimento de comitologia Sanções e disposições gerais
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Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-A

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, 9.º, n.º 3, 11.º, n.º 1, 17.º, n.º 1 
e 29.º, n.º 3, é conferida à Comissão por 
um período de cinco anos a contar de …*. 
A Comissão elabora um relatório sobre a 
delegação de poderes pelo menos nove 
meses antes do final do prazo de sete 
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 período.

3. A delegação de poderes referida nos 
artigos 3.º, 9.º, n.º 3, 11.º, n.º 1, 17.º, n.º 1 
e 29.º, n.º 3, pode ser revogada a 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 a partir do dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou de uma 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. Os atos delegados adotados em 
conformidade com os artigos 3.º, 9.º, n.º 3, 
11.º, n.º 1, 17.º, n.º 1 e 29.º, n.º 3, só 
entram em vigor se não tiverem dado 
origem a objeções do Parlamento 
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Europeu ou do Conselho no prazo de dois 
meses a contar da notificação desse ato a 
estas duas instituições, ou se, antes do 
termo desse prazo, o Parlamento Europeu 
e o Conselho tiverem ambos informado a 
Comissão de que não tencionam formular 
objeções. O referido prazo é prorrogado 
por dois meses, por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho.

__________________
*

JO: inserir a data de entrada em vigor do 
presente regulamento.

Alteração 81

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Caso se faça referência ao presente 
número, aplica-se o artigo 4.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Suprimido

Alteração 82

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se for necessário obter o parecer do 
comité por procedimento escrito, tal 
procedimento será encerrado sem 
resultados caso, dentro do prazo fixado 
para a formulação do parecer do comité, 
o seu presidente assim o decidir, ou a 
maioria simples dos seus membros assim 
o requerer.

Suprimido
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Alteração 83

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se for necessário obter o parecer do comité 
por procedimento escrito, tal procedimento 
será encerrado sem resultados caso, dentro 
do prazo fixado para a formulação do 
parecer do comité, o seu presidente assim 
o decidir, ou a maioria simples dos seus 
membros assim o requerer.

Se for necessário obter o parecer do comité 
por procedimento escrito, tal procedimento 
será encerrado sem resultados caso, dentro 
de um prazo de seis meses, o seu 
presidente assim o decidir, ou a maioria 
simples dos seus membros assim o 
requerer.

Justificação

Clarificação das disposições.

Alteração 84

Proposta de regulamento
Artigo 27-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 27.º-B

Avaliação

Até...*, e tendo em conta a experiência 
adquirida, a Comissão apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a aplicação do presente 
regulamento acompanhado, sempre que 
necessário, de propostas legislativas.

__________________
*

JO: inserir data correspondente a cinco anos 
após a entrada em vigor do presente regulamento.

Justificação

Cinco anos após a entrada em vigor, a Comissão deve apresentar um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a aplicação do novo regulamento.
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Alteração 85

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar medidas transitórias para 
a aplicação dos n.os 1 e 2. Esses atos de 
execução devem ser adotados de acordo 
com o procedimento de exame a que se 
refere o artigo 27.º, n.º 3.

3. A Comissão fica habilitada a adotar
atos delegados, nos termos do artigo 
26.º-A, para adotar medidas transitórias 
para a aplicação dos n.ºs 1 e 2.

Justificação

As medidas transitórias devem ser adotadas através de atos delegados em vez de atos de 
execução.

Alteração 86

Proposta de regulamento
Anexo (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo

Lista da União dos novos alimentos 
autorizados e de alimentos tradicionais 
provenientes de países terceiros

Justificação

A lista inicial da União de novos alimentos autorizados e de alimentos tradicionais 
provenientes de países terceiros deve ser anexada ao presente regulamento e a lista deve ser 
atualizada recorrendo a atos delegados.
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