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Alteração 193
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
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].

c) Alimentos obtidos a partir de animais 
clonados ou dos seus descendentes.
Enquanto não entrar em vigor legislação 
específica relativa a alimentos obtidos a 
partir de animais clonados ou dos seus 
descendentes, estes não devem ser 
colocados no mercado.

Or. en

Justificação

Against all promises given by the Commission after the failure of the novel foods conciliation 
in March 2011, the 'clone food proposal' does not take into account EPs demands and does 
not provide for any measures as regards descendants of cloned animals. This is an enormous 
setback compared to March 2011, when at least labelling of fresh beef was agreed upon by all 
institutions, and a slap in the face of MEPs, who had, by very large majority, asked for a ban 
on food from cloned animals and their descendants. Moreover, the legal base of the measure 
does not allow for codecision, so that the EP would even be deprived from its powers as a co-
legislator.

Alteração 194
Lynn Boylan, Stefan Eck
em nome do Grupo GUE/NGL

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].

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]. Enquanto não entrar em vigor a 
Diretiva XXX/XX/UE do Conselho 
relativa à colocação no mercado de
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alimentos provenientes de clones animais, 
os alimentos obtidos a partir de animais 
clonados e dos seus descendentes não 
devem ser autorizados e/ou inscritos na 
lista da União de novos alimentos 
autorizados a serem colocados no 
mercado da União.

Or. en

Alteração 195
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) Alimentos constituídos por 
nanomateriais artificiais, incluindo 
vitaminas e sais minerais, no caso de estes 
últimos serem constituídos por 
nanomateriais artificiais.

Or. fr

Justificação

Devido à sua especificidade e à ausência de estudos que provem a sua inocuidade, os 
nanomateriais artificiais devem ser objeto de regulamentação específica. O princípio da 
precaução, caso ainda faça sentido, impõe a realização de estudos rigorosos sobre os 
nanomateriais artificiais antes de qualquer autorização de colocação no mercado. A 
segurança dos consumidores deve primar sobre os interesses das indústrias agroalimentares.

Alteração 196
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Uma autorização de qualquer nova 
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forma de vitaminas, minerais ou outras 
substâncias ao abrigo do presente 
regulamento deve incluir igualmente a 
decisão de aditamento da substância às 
listas que figuram na Diretiva 
2002/46/CE, no Regulamento (CE) n.º 
1925/2006 ou no Regulamento (UE) n.º 
609/2013, de acordo com o seu âmbito de 
aplicação.

Or. en

Alteração 197
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

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», quaisquer 
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, e que se 
insiram pelo menos numa das seguintes 
categorias:

Or. en

Justificação

É necessário reintroduzir as categorias iniciais para evitar que a revisão cubra todos os 
géneros alimentícios em processo de autorização prévia e se aplique retroativamente a todos 
os alimentos comercializados desde 15 de maio de 1997.

Alteração 198
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a) – parte introdutória
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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», 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, e que se insiram pelo menos numa 
das seguintes categorias:

Or. en

Justificação

In the existing novel foods legislation (EC) No 258/97, a novel food is defined not only as 
food which was not used for human consumption to a significant degree within the Union 
before 15 May 1997, but also as one which falls within one or more specified food categories.
The removal of the categories means, in principle, that the new definition is broader in scope 
than that of Regulation (EC) No 258/97, and therefore would potentially cover many more 
products or ingredients. It is therefore important to re-introduce, as a criterion of a food 
being novel, that the food needs to belong to at least one category in a list of specified food 
categories.

Alteração 199
Sirpa Pietikäinen

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 na União antes de 
15 de maio de 1997, independentemente da 
data de adesão dos vários Estados-
Membros à União, e que se insiram pelo 
menos numa das seguintes categorias:

Or. en

Alteração 200
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Nicola Caputo

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 na União antes de 
15 de maio de 1997, ou seja, disponíveis 
nos supermercados, nas lojas de produtos 
alimentares em geral ou nas farmácias,
independentemente da data de adesão dos 
vários Estados-Membros à União, 
incluindo nomeadamente:

Or. en

Alteração 201
Annie Schreijer-Pierik

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», incluem 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:

Or. en

Justificação

A presente alteração retoma a proposta inicial da Comissão.

Alteração 202
Pavel Poc
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a) – subalínea -i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

-i) alimentos dotados de uma estrutura 
molecular primária nova ou 
intencionalmente modificada,

Or. en

Alteração 203
Pavel Poc

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

Texto da Comissão Alteração

-i-A) alimentos que consistam em animais 
ou partes destes, ou que tenham sido 
isolados ou produzidos a partir dos 
mesmos, exceto se se tratar de animais 
obtidos através de práticas de reprodução 
tradicionais utilizadas antes de 15 de maio 
de 1997 e se os alimentos produzidos a 
partir desses animais tiverem um historial 
de utilização segura no mercado da 
União,

Or. en

Alteração 204
Pavel Poc

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

Texto da Comissão Alteração

-i-B) alimentos que contenham 
microrganismos, fungos ou algas, ou que 
que sejam constituídos por estes 
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organismos ou produzidos a partir dos 
mesmos,

Or. en

Alteração 205
Pavel Poc

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

Texto da Comissão Alteração

-i-C) alimentos que contenham plantas, 
que sejam por estas constituídos ou que 
tenham sido isolados ou produzidos a 
partir das mesmas, exceto se se tratar de 
plantas obtidas por meio de práticas de 
multiplicação 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, o seu metabolismo ou o 
seu teor de substâncias indesejáveis,

Or. en

Alteração 206
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

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

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 

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 
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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,

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, ou sempre que esse processo 
de produção possa suscitar preocupações 
de ordem ética,

Or. en

Alteração 207
Eleonora Evi

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

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 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 da composição ou da estrutura 
do alimento que afetem o seu valor 
nutritivo, o seu modo de metabolização ou 
a presença de substâncias indesejáveis,

Or. it

Alteração 208
Nicola Caputo

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

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 

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 
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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,

que esse processo de produção der origem 
a alterações significativas, determinadas 
após avaliação completa dos riscos, 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,

Or. en

Alteração 209
Renate Sommer

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

Texto da Comissão Alteração

i-A) alimentos e ingredientes alimentares 
que consistam em plantas ou que tenham 
sido isolados a partir destas e ingredientes 
alimentares isolados a partir de animais, 
exceto os alimentos e ingredientes 
alimentares obtidos por meio de práticas 
de multiplicação ou de reprodução 
tradicionais, e que tenham um historial de 
utilização segura,

Or. en

Alteração 210
Pavel Poc

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

Texto da Comissão Alteração

i-B) alimentos obtidos a partir de animais 
clonados e/ou dos seus descendentes, sob 
reserva da aplicação do artigo 29.º-A,

Or. en
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Alteração 211
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

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

Texto da Comissão Alteração

i-C) alimentos e ingredientes alimentares 
com uma estrutura molecular primária 
nova ou intencionalmente modificada,

Or. en

Alteração 212
Nicola Caputo

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

Texto da Comissão Alteração

i-D) alimentos e ingredientes alimentares 
com uma estrutura molecular primária 
nova ou intencionalmente modificada,

Or. en

Alteração 213
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

i-E) alimentos e ingredientes alimentares 
com uma estrutura molecular primária 
nova ou intencionalmente modificada,

Or. en
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Alteração 214
Renate Sommer

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

Texto da Comissão Alteração

i-F) alimentos e ingredientes alimentares 
que consistam em microrganismos, 
fungos ou algas ou que tenham sido 
isolados a partir destes organismos,

Or. en

Alteração 215
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

i-G) alimentos e ingredientes alimentares 
que consistam em microrganismos, 
fungos ou algas ou que tenham sido 
isolados a partir destes organismos,

Or. en

Alteração 216
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

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

Texto da Comissão Alteração

i-H) alimentos e ingredientes alimentares 
que consistam em microrganismos, 
fungos ou algas ou que tenham sido 
isolados a partir destes organismos,
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Or. en

Alteração 217
Nicola Caputo

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

Texto da Comissão Alteração

i-I) alimentos e ingredientes alimentares 
que consistam em microrganismos, 
fungos ou algas ou que tenham sido 
isolados a partir destes organismos,

Or. en

Alteração 218
Pavel Poc

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

Texto da Comissão Alteração

i-J) alimentos obtidos a partir da cultura 
de tecidos ou da cultura de células,

Or. en

Justificação

A eventual utilização da cultura de tecidos ou da cultura de células para produzir alimentos 
deve ser objeto do ato legislativo em apreço. É, por essa razão, introduzida uma categoria 
específica de alimentos.

Alteração 219
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

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

i-K) alimentos e ingredientes alimentares 
que consistam em plantas ou que tenham 
sido isolados a partir das mesmas e 
ingredientes alimentares que tenham sido 
isolados a partir de animais, exceto os 
alimentos e ingredientes alimentares 
obtidos por meio de práticas de 
multiplicação ou de reprodução 
tradicionais e que tenham um historial de 
utilização segura como géneros 
alimentícios,

Or. en

Alteração 220
Nicola Caputo

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

Texto da Comissão Alteração

i-L) alimentos e ingredientes alimentares 
que tenham sido objeto de um processo de 
fabrico não utilizado correntemente, se 
esse processo conduzir, em termos de 
composição ou estrutura dos alimentos ou 
ingredientes alimentares, a alterações 
significativas do seu valor nutritivo, 
metabolismo ou teor de substâncias 
indesejáveis,

Or. en

Alteração 221
Sirpa Pietikäinen

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

i-M) alimentos e ingredientes alimentares 
que consistam em plantas e animais ou 
que tenham sido isolados a partir destes, 
exceto os alimentos e ingredientes 
alimentares obtidos por meio de práticas 
de multiplicação ou de reprodução 
tradicionais e que tenham um historial de 
utilização segura como géneros 
alimentícios,

Or. en

Alteração 222
Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee

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

Texto da Comissão Alteração

ii) alimentos que contenham ou sejam 
constituídos por «nanomateriais 
artificiais», tal como definidos no artigo 
2.º, n.º 2, alínea t), do Regulamento (UE) 
n.º 1169/2011,

Suprimido

Or. fr

Alteração 223
Nicola Caputo

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

Texto da Comissão Alteração

ii) alimentos que contenham ou sejam 
constituídos por «nanomateriais 
artificiais», tal como definidos no artigo 
2.º, n.º 2, alínea t), do Regulamento (UE) 
n.º 1169/2011,

ii) alimentos que resultem de ou sejam 
afetados por alterações intencionais da 
dimensão, da forma ou da estrutura das 
partículas, ou da distribuição segundo a 
dimensão das partículas, produzidos por 
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meio de tecnologias de redução à escala 
nanométrica. O limite de 10% 
recomendado pela AESA deve ser tido em 
conta para as nanopartículas utilizadas 
nos alimentos,

Or. en

Alteração 224
Elisabeth Köstinger

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

Texto da Comissão Alteração

ii) alimentos que contenham ou sejam 
constituídos por «nanomateriais 
artificiais», tal como definidos no artigo 
2.º, n.º 2, alínea t), do Regulamento (UE) 
n.º 1169/2011,

ii) alimentos que resultem de ou sejam 
afetados por alterações importantes da 
dimensão, da forma ou da estrutura das 
partículas, ou da distribuição segundo a 
dimensão das partículas, produzidos por 
meio de tecnologias de redução à escala 
nanométrica, que alterem o seu valor 
nutritivo, o seu metabolismo ou o seu teor 
de substâncias indesejáveis,

Or. en

Justificação

O objetivo de uma definição de nanomateriais, no contexto deste regulamento, consiste em 
identificar os materiais (alimentos) que devem ser objeto de autorização e, por conseguinte, 
de uma avaliação dos riscos. Assim sendo, a definição de nanomaterias que consta do 
Regulamento (UE) n.º 1169/2011 não é a referência adequada, pois centra-se apenas nos 
aspetos relacionados com a rotulagem. Esta definição tem por finalidade a informação dos 
consumidores sobre a presença de «nanomateriais artificiais» nos alimentos. A informação 
sobre a presença de «nanomateriais artificiais» não está necessariamente relacionada com 
questões de segurança.

Alteração 225
Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento



PE541.296v01-00 18/52 AM\1037659PT.doc

PT

Artigo 2 – n.º 2 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) alimentos que contenham ou sejam 
constituídos por «nanomateriais 
artificiais», tal como definidos no artigo 
2.º, n.º 2, alínea t), do Regulamento (UE) 
n.º 1169/2011,

ii) alimentos que resultem de ou sejam 
afetados por alterações intencionais da 
dimensão, da forma ou da estrutura das 
partículas, ou da distribuição segundo a 
dimensão das partículas, produzidos por 
meio de tecnologias de redução à escala 
nanométrica,

Or. en

Justificação

Face às incertezas presentes relativamente às aplicações relacionadas com a segurança 
alimentar e dada a atual ausência de métodos analíticos validados para os nanomateriais e 
os métodos de deteção de um limiar inferior de nanopartículas, cumpre ter em conta o 
progresso científico e os avanços em termos de disponibilidade e validação de tecnologia 
analítica para todo e qualquer quadro regulamentar relativo aos alimentos e no momento de 
proceder à revisão da definição de nanomaterial.

Alteração 226
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Texto da Comissão Alteração

ii) alimentos que contenham ou sejam 
constituídos por «nanomateriais 
artificiais», tal como definidos no artigo 
2.º, n.º 2, alínea t), do Regulamento (UE) 
n.º 1169/2011,

ii) alimentos que contenham ou sejam 
constituídos por materiais fabricados 
intencionalmente que contenham 
partículas num estado desagregado ou na 
forma de um agregado ou de um 
aglomerado, e em cuja distribuição 
número-tamanho 10 % ou mais das 
partículas tenham uma ou mais 
dimensões externas na gama de tamanhos 
compreendidos entre 1 nm e 100 nm,
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Or. en

Justificação

No que diz respeito à definição de nanomateriais, não é adequada a referência ao 
Regulamento (UE) n.º 1169/2011, uma vez que este último trata de rotulagem, ao passo que o 
presente regulamento incide sobre a avaliação de risco. A AESA admite incertezas e 
recomenda um limiar de 10 % para as aplicações da nanotecnologia relacionadas com os 
alimentos. Se o limiar de 50 % fosse aplicado, ainda que para efeitos de avaliação de risco, 
correr-se-ia o sério risco de que alguns nano-ingredientes não fossem abrangidos pela 
definição, pelo que não poderiam ser sujeitos à avaliação de risco.

Alteração 227
Eleonora Evi

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

Texto da Comissão Alteração

ii) alimentos que contenham ou sejam 
constituídos por «nanomateriais 
artificiais», tal como definidos no artigo 
2.º, n.º 2, alínea t), do Regulamento (UE) 
n.º 1169/2011;

ii) alimentos que contenham ou sejam 
constituídos por «nanomateriais 
artificiais», tal como definidos no artigo 
2.º, n.º 2, alínea t), do Regulamento (UE) 
n.º 1169/2011, em proporção igual ou 
superior a 10% em peso ou volume, 
calculada pela soma das percentagens 
presentes em cada ingrediente;

Or. it

Alteração 228
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

iii) vitaminas, minerais e outras 
substâncias utilizadas em conformidade 
com a Diretiva 2002/46/CE, o 
Regulamento (CE) n.º 1925/2006 ou o 

Suprimido



PE541.296v01-00 20/52 AM\1037659PT.doc

PT

Regulamento (UE) n.º 609/2013, quando:

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

– tais substâncias contenham ou sejam 
constituídas por «nanomateriais 
artificiais», tal como definidos no artigo 
2.º, n.º 2, alínea t), do Regulamento (UE) 
n.º 1169/2011,

Or. en

Alteração 229
Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee

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

Texto da Comissão Alteração

– tais substâncias contenham ou sejam 
constituídas por «nanomateriais 
artificiais», tal como definidos no artigo 
2.º, n.º 2, alínea t), do Regulamento (UE) 
n.º 1169/2011

Suprimido

Or. fr

Alteração 230
Nicola Caputo

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

Texto da Comissão Alteração

– tais substâncias contenham ou sejam 
constituídas por «nanomateriais 
artificiais», tal como definidos no artigo 
2.º, n.º 2, alínea t), do Regulamento (UE) 
n.º 1169/2011,

– tais substâncias resultem de ou sejam 
afetados por alterações intencionais da 
dimensão, da forma ou da estrutura das 
partículas, ou da distribuição segundo a 
dimensão das partículas, produzidas por 
meio de tecnologias de redução à escala 
nanométrica. O limite de 10 % 
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recomendado pela AESA deve ser tido em 
conta para as nanopartículas utilizadas 
nos alimentos,

Or. en

Alteração 231
Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu

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

Texto da Comissão Alteração

– tais substâncias contenham ou sejam 
constituídas por «nanomateriais 
artificiais», tal como definidos no artigo 
2.º, n.º 2, alínea t), do Regulamento (UE) 
n.º 1169/2011,

– tais substâncias resultem de ou sejam 
afetados por alterações intencionais da 
dimensão, da forma ou da estrutura das 
partículas, ou da distribuição segundo a 
dimensão das partículas, produzidas por 
meio de tecnologias de redução à escala 
nanométrica,

Or. en

Justificação

Face às incertezas presentes relativamente às aplicações relacionadas com a segurança 
alimentar e dada a atual ausência de métodos analíticos validados para os nanomateriais e 
os métodos de deteção de um limiar inferior de nanopartículas, cumpre ter em conta o 
progresso científico e os avanços em termos de disponibilidade e validação de tecnologia 
analítica para todo e qualquer quadro regulamentar relativo aos alimentos e no momento de 
proceder à revisão da definição de nanomaterial.

Alteração 232
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

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

– tais substâncias contenham ou sejam 
constituídas por «nanomateriais 
artificiais», tal como definidos no artigo 
2.º, n.º 2, alínea t), do Regulamento (UE) 
n.º 1169/2011,

– tais substâncias contenham ou sejam 
constituídas por materiais fabricados 
intencionalmente que contenham 
partículas num estado desagregado ou na 
forma de um agregado ou de um 
aglomerado, e em cuja distribuição 
número-tamanho 10 % ou mais das 
partículas tenham uma ou mais 
dimensões externas na gama de tamanhos 
compreendidos entre 1 nm e 100 nm,

Or. en

Justificação

No que diz respeito à definição de nanomateriais, não é adequada a referência ao 
Regulamento (UE) n.º 1169/2011, uma vez que este último trata de rotulagem, ao passo que o 
presente regulamento incide sobre a avaliação de risco. A AESA admite incertezas e 
recomenda um limiar de 10 % para as aplicações da nanotecnologia relacionadas com os 
alimentos. Se o limiar de 50 % fosse aplicado, ainda que para efeitos de avaliação de risco, 
correr-se-ia o sério risco de que alguns nano-ingredientes não fossem abrangidos pela 
definição, pelo que não poderiam ser sujeitos à avaliação de risco.

Alteração 233
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a) – subalínea iii) – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– tenha sido utilizado material de origem 
ou de base para uma forma única ou para 
misturas de vitaminas, minerais e outras 
substâncias utilizadas em conformidade 
com a Diretiva 2002/46/CE, o 
Regulamento (CE) n.º 1925/2006 ou o 
Regulamento (UE) n.º 609/2013,

Or. en
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Alteração 234
Renate Sommer

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

Texto da Comissão Alteração

iv-A) alimentos que contenham ou sejam 
constituídos por insetos e outros 
invertebrados;

Or. en

Alteração 235
Julie Girling

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

Texto da Comissão Alteração

iv-B) alimentos ou ingredientes 
alimentares que consistam em plantas ou 
que tenham sido isolados a partir de 
plantas, obtidos através de processos de 
produção que causam alterações 
importantes da composição ou da 
estrutura do alimento com consequências 
para o seu valor nutritivo, o seu 
metabolismo ou o seu teor de substâncias 
indesejáveis,

Or. en

Alteração 236
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

iv-C) animais inteiros, incluindo insetos, 
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ou alimentos obtidos a partir de animais, 
relativamente aos quais não haja um 
historial de utilização segura na União,

Or. en

Alteração 237
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

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

Texto da Comissão Alteração

iv-D) alimentos que contenham culturas 
celulares ou de tecidos, que consistam 
nestas culturas ou que sejam obtidos a 
partir das mesmas,

Or. en

Alteração 238
Giovanni La Via

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

Texto da Comissão Alteração

iv-E) alimentos que contenham ou sejam 
compostos de insetos e outros 
invertebrados;

Or. it

Alteração 239
Renate Sommer

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

iv-F) alimentos que contenham culturas 
celulares ou de tecidos, que consistam 
nestas culturas ou que sejam obtidos a 
partir das mesmas,

Or. en

Alteração 240
Nicola Caputo

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) A lista de alimentos e de ingredientes 
alimentares deve manter-se aberta, a fim 
de acompanhar o progresso científico e o 
desenvolvimento de novos produtos. Caso 
sejam incluídas novas categorias, estas 
devem ser bem definidas, justificadas da 
perspetiva da segurança e avaliadas 
relativamente ao seu impacto;

Or. en

Alteração 241
Lynn Boylan, Stefan Eck
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Texto da Comissão Alteração

b) «Alimento tradicional de um país 
terceiro», um novo alimento, à exceção dos 
novos alimentos referidos na alínea a), 
subalíneas i) a iii), derivado da produção 
primária e com um historial de utilização 
segura do alimento num país terceiro;

b) «Alimento tradicional de um país 
terceiro», um novo alimento, à exceção dos 
novos alimentos referidos na alínea a), 
subalíneas i) a iii), derivado da produção 
primária, não transformado ou sujeito a 
um processo primário sem aplicação de 
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um processo secundário que envolva uma 
combinação particular de alimentos, 
tendo em vista alterar as propriedades do 
alimento, e com um historial de utilização 
segura do alimento num país terceiro;

Or. en

Alteração 242
James Nicholson

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

Texto da Comissão Alteração

b) «Alimento tradicional de um país 
terceiro», um novo alimento, à exceção dos 
novos alimentos referidos na alínea a), 
subalíneas i) a iii), derivado da produção 
primária e com um historial de utilização 
segura do alimento num país terceiro;

b) «Alimento tradicional de um país 
terceiro», um novo alimento, à exceção dos 
novos alimentos referidos na alínea a), 
subalíneas -i), i), ii) e iii), derivado da 
produção primária e com um historial de 
utilização segura do alimento num país 
terceiro;

Or. en

Justificação

A presente alteração retifica um erro de numeração na alteração 35.

Alteração 243
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

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 

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 
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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;

utilização passada e contínua desde 1989
no regime alimentar habitual de uma parte 
significativa da população de um país 
terceiro, antes da notificação referida no 
artigo 13.º;

Or. fr

Alteração 244
Eleonora Evi

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 50 anos no regime alimentar 
habitual da maior parte da população de 
um país terceiro, antes da notificação 
referida no artigo 13.º;

Or. it

Alteração 245
Pavel Poc

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 

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

referida no artigo 13.º;

Or. en

Justificação

Em vez de introduzir critérios vagos, os requisitos necessários em matéria de dados para 
demonstrar a utilização segura dos alimentos deverão ser estabelecidos pela AESA.

Alteração 246
Lynn Boylan, Stefan Eck
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) «Novo processo de produção», um 
processo que não era utilizado para a 
produção de alimentos na União antes de 
15 de maio de 1997;

Or. en

Justificação

A expressão «novo processo de produção» é utilizada ao longo de todo o texto sem uma 
definição clara. Por razões de clareza jurídica, no presente e tendo em vista futura 
legislação, seria conveniente indicar a que se refere esta expressão.

Alteração 247
Lynn Boylan, Stefan Eck
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Texto da Comissão Alteração
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e-B) «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;

Or. en

Alteração 248
Lynn Boylan, Stefan Eck
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Texto da Comissão Alteração

e-C) «Descendentes de animais 
clonados», animais produzidos através de 
reprodução sexual, nos casos em que pelo 
menos um dos progenitores é um animal 
clonado;

Or. en

Alteração 249
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º Suprimido

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

Para assegurar a execução uniforme do 
presente regulamento, a Comissão pode 
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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).

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.

Or. en

Justificação

Uma decisão sobre o âmbito de aplicação é fundamental para o regulamento, pelo que não 
deve ser tomada por meio de atos de execução.

Alteração 250
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Proposta de regulamento
Artigo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

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

Definição de novos alimentos prevista no 
artigo 2.º, n.º 2, alínea a)

Or. fr

Alteração 251
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

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

Delegação de poderes respeitantes à 
definição de novos alimentos prevista no 
artigo 2.º, n.º 2, alínea a)
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Or. en

Alteração 252
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Artigo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Uma decisão sobre o âmbito de aplicação é fundamental para o regulamento, pelo que não 
deve ser tomada por meio de atos de execução.

Alteração 253
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

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 fim de garantir o respeito pelas 
especificidades nacionais em matéria 
alimentar, a Comissão apresenta aos 
Estados-Membros os pedidos de 
autorização ou de atualização da lista da 
União, a fim de determinarem, 
conjuntamente, se um alimento especial 
está ou não abrangido pela definição de 
novos alimentos, tal como definidos no 
artigo 2.º, n.º 2, alínea a).

Or. fr
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Alteração 254
Pavel Poc

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).

São conferidos poderes à Comissão para 
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).

Or. en

Justificação

Uma decisão sobre o âmbito de aplicação é fundamental para o regulamento, pelo que não 
deve ser tomada por meio de atos de execução.

Alteração 255
Nicola Caputo

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).

São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, independentemente 
do facto de um alimento ser ou não 
abrangido pela definição de novos 
alimentos, tal como definidos no artigo 2.º, 
n.º 2, alínea a).

Or. en

Alteração 256
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh
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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

Or. fr

Alteração 257
Pavel Poc

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

Or. en

Justificação

Texto alterado por motivos de coerência.

Alteração 258
Nicola Caputo

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.

Esses atos delegados devem ser adotados 
de acordo com o procedimento a que se 
refere o artigo 27.º, n.º 1-A.
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Or. en

Alteração 259
Michel Dantin, Angélique Delahaye

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 
que tencionam colocar no mercado da 
União é ou não abrangido pelo âmbito de 
aplicação do presente regulamento.

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. fr

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa)

Alteração 260
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os operadores das empresas do setor 
alimentar não devem apresentar 
simultaneamente um pedido de estatuto de 
novo alimento e uma alegação de saúde, a 
fim de evitar uma sobreposição de 
avaliações. Enquanto a AESA não 
proceder à avaliação de uma alegação de 
saúde, o novo alimento é considerado 
seguro.

Or. en
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Alteração 261
Lynn Boylan, Stefan Eck
em nome do Grupo GUE/NGL

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 o
Estado-Membro quando tencionam 
colocar o novo alimento pela primeira vez 
no mercado, 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.

Or. en

Justificação

O facto de saberem qual é o Estado-Membro que devem consultar proporcionará mais 
segurança aos operadores e evitará que certos Estados-Membros fiquem sobrecarregados 
com pedidos de novos alimentos que não se destinam a ser colocados no respetivo mercado 
num futuro próximo.

Alteração 262
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2
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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, a pedido, para lhe 
permitir determinar se um alimento é ou 
não abrangido pelo âmbito de aplicação 
do presente regulamento. Para proceder a 
essa avaliação, o Estado-Membro deve 
consultar a Comissão e os restantes 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 263
Angélique Delahaye, Michel Dantin

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. Os 
operadores das empresas do setor alimentar 
devem fornecer as informações necessárias 
ao Estado-Membro, a pedido, para lhe 
permitir determinar se um bem alimentar
se insere ou não no âmbito de aplicação 
do presente regulamento.

Or. fr
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Alteração 264
Eleonora Evi

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 as informações necessárias ao 
Estado-Membro, 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.

Or. it

Alteração 265
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, através de atos de 
execução, especificar as etapas do 
processo de consulta previsto no n.º 2.

A Comissão pode, através de atos 
delegados, especificar as etapas do 
processo de consulta previsto no n.º 2.

Or. fr

Alteração 266
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
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Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, através de atos de 
execução, especificar as etapas do 
processo de consulta previsto no n.º 2.

A Comissão pode, através de atos 
delegados adotados nos termos do artigo 
26.º-A, especificar as etapas do processo de 
consulta previsto no n.º 2.

Or. en

Alteração 267
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, através de atos de 
execução, especificar as etapas do 
processo de consulta previsto no n.º 2.

A Comissão pode, através de atos 
delegados, especificar as etapas do 
processo de consulta previsto no n.º 2.

Or. en

Alteração 268
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 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



AM\1037659PT.doc 39/52 PE541.296v01-00

PT

Or. en

Alteração 269
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 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.

Esses atos delegados devem ser adotados 
de acordo com o procedimento a que se 
refere o artigo 27.º, n.º 1-A.

Or. en

Alteração 270
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 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.

Esses atos delegados são adotados pelo 
procedimento a que se refere o artigo 27.º, 
n.º 3.

Or. fr

Alteração 271
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A

Competências de execução respeitantes à 
definição de novos alimentos prevista no 
artigo 2.º, n.º 2, alínea a)
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Para assegurar a execução uniforme do 
presente regulamento, a Comissão pode 
decidir, por sua própria iniciativa ou a 
pedido de um Estado-Membro, e através 
de atos de execução, se um alimento 
específico é ou não abrangido pela 
definição de novos alimentos estabelecida 
no artigo 2.º, n.º 2, alínea a).

Or. en

Alteração 272
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

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. A 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»), figura em anexo ao presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Não é necessário um ato específico, dado que a lista de novos alimentos aprovados pode ser 
diretamente anexa ao presente regulamento.

Alteração 273
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1
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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. 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»), figura em anexo ao presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 274
Eleonora Evi

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. 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»). Esta lista, acompanhada de 
uma síntese das razões que levaram à 
decisão, devem estar inteiramente à 
disposição do público para consulta.

Or. it

Alteração 275
Annie Schreijer-Pierik

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 

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

Or. en

Justificação

A rotulagem não deve ser abrangida pela diretiva e a proposta da Comissão deve ser 
retomada.

Alteração 276
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A lista da União será disponibilizada 
ao público 12 meses após a entrada em 
vigor do presente regulamento. A lista da 
União será publicada no sítio web da 
Comissão e no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Or. fr

Alteração 277
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Alteração 278
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Texto da Comissão Alteração

2-C. A Comissão deve também tornar 
pública uma lista dos pedidos rejeitados, 
para que sirvam de referência para 
futuros pedidos.

Or. en

Alteração 279
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

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, um risco de 
segurança para a saúde humana, nem para 
o bem-estar dos animais ou o ambiente;

Or. en

Alteração 280
Eleonora Evi

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

Texto da Comissão Alteração
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a) Não representa, com base nas provas 
científicas disponíveis, um risco de 
segurança para a saúde humana;

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

Or. it

Alteração 281
Marit Paulsen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Catherine Bearder

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, um risco de 
segurança para a saúde humana, nem, 
eventualmente, para o ambiente;

Or. en

Alteração 282
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) A sua utilização não induz o consumidor
em erro, mas apresenta vantagens para o 
mesmo;

Or. en

Justificação

O mesmo requisito está previsto no Regulamento (CE) n.º 1333/2008 relativo aos aditivos 
alimentares (artigo 6.º, n.º 2).
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Alteração 283
Marit Paulsen, Ulrike Müller, Catherine Bearder

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) A utilização a que o alimento se 
destina, a sua apresentação e a sua 
rotulagem não induzem o consumidor em 
erro, especialmente quando há uma 
alteração importante do valor nutricional 
de um alimento destinado a substituir 
outro alimento;

Or. en

Alteração 284
Marit Paulsen, Catherine Bearder, Ulrike Müller

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) No caso de se destinar a substituir 
outros alimentos, não difere de tal forma 
desses alimentos que o seu consumo 
normal constitua uma desvantagem 
nutricional para o consumidor.

Suprimido

Or. en

Alteração 285
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

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

Texto da Comissão Alteração
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c) No caso de se destinar a substituir outros 
alimentos, não difere de tal forma desses 
alimentos que o seu consumo normal 
constitua uma desvantagem nutricional 
para o consumidor.

c) No caso de se destinar a substituir outros 
alimentos, não difere de tal forma desses 
alimentos que o seu consumo normal 
constitua uma desvantagem nutricional 
para o consumidor.

Em caso de opiniões divergentes entre os 
estudos científicos referidos na alínea a), 
deve-se retirar uma conclusão com base 
no parecer emitido pela AESA.

Or. fr

Alteração 286
Eleonora Evi

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

Texto da Comissão Alteração

c) No caso de se destinar a substituir outros 
alimentos, não difere de tal forma desses 
alimentos que o seu consumo normal 
constitua uma desvantagem nutricional 
para o consumidor.

c) No caso de se destinar a substituir outros 
alimentos, não difere de tal forma desses 
alimentos que o seu consumo normal 
constitua uma vantagem nutricional, 
sanitária, ambiental e social para o 
consumidor.

Or. it

Justificação

A substituição de um alimento por outro novo só pode ser admissível se daí resultar uma 
vantagem manifesta para os consumidores e o ambiente.

Alteração 287
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Em caso de dúvida, por exemplo devido a 
uma insuficiente certeza científica ou à 
falta de dados, é aplicável o princípio da 
precaução e o alimento em questão não 
deve ser incluído na lista da União.

Or. en

Justificação

Cabe reintroduzir esta alteração, que fora incluída na posição do Parlamento Europeu em 
segunda leitura, em 2010.

Alteração 288
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os alimentos em cuja produção tenham 
sido aplicados processos que exijam 
métodos específicos de avaliação dos 
riscos (por exemplo, alimentos produzidos 
com nanotecnologias, como os referidos 
no artigo 2.º, n.º 2, alínea a), subalínea 
ii)) não podem ser incluídos na lista da 
União enquanto esses métodos não 
tiverem sido aprovados para utilização 
pela AESA e uma avaliação de segurança 
adequada com base nesses métodos não 
tiver demonstrado que a utilização desses 
alimentos é segura.

Or. en
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Justificação

Cumpre reintroduzir esta alteração, que havia sido incluída na posição do Parlamento 
Europeu em segunda leitura, uma vez que, desde então, não se registaram progressos 
significativos e que a AESA reconhece a existência de incertezas no que toca aos métodos de 
ensaio para os nanomateriais.

Alteração 289
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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.

Os novos alimentos autorizados ou 
notificados nos termos dos artigos 4.º, 5.º 
e 7.º do Regulamento (CE) n.º 258/97 são 
inscritos no anexo ao presente 
regulamento, incluindo quaisquer 
condições de autorização existentes.

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

Or. en

Justificação

Dado que o objetivo consiste em estabelecer uma lista de novos alimentos já autorizados ao 
abrigo das disposições atuais, não é necessário um ato de execução. A formulação acima foi 
escolhida por analogia com o artigo 30.º do Regulamento (CE) n.º 1333/2008 relativo aos 
aditivos alimentares.

Alteração 290
Nicola Caputo
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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.

A lista inicial da União de novos 
alimentos autorizados é anexada ao 
presente regulamento e atualizada por 
meio de atos delegados.

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

Or. en

Alteração 291
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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.

Até …23, através de um ato delegado, 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.

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

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

Or. en
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Justificação

Devem ser conferidos poderes à Comissão para adotar atos delegados, em conformidade com 
o artigo 290.º do TFUE, a fim de atualizar a lista da União.

Alteração 292
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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.

Até após a entrada em vigor do presente 
regulamento, 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.

__________________
25Serviço das Publicações: inserir a data: 
24 meses após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. fr

Alteração 293
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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 

Até …23, através de um ato delegado, 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 
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existentes. existentes.

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

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

Or. en

Alteração 294
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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.

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, a data 
da autorização, o nome e o endereço do 
requerente.

__________________ __________________
25Serviço das Publicações: inserir a data: 
24 meses após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

25Serviço das Publicações: inserir a data: 
24 meses após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. fr

Alteração 295
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Até … 23, através de um ato de execução, 
a Comissão deve estabelecer a lista da 
União, introduzindo nessa lista os novos 

Até … 23, através de um ato delegado, a 
Comissão deve estabelecer a lista da 
União, introduzindo nessa lista os novos 
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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.

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, sem prejuízo das objeções 
formuladas por qualquer 
Estado-Membro.

__________________ __________________
25Serviço das Publicações: inserir a data: 
24 meses após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

25Serviço das Publicações: inserir a data: 
24 meses após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. fr

Alteração 296
Eleonora Evi

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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.

Até …23, através de um ato de execução, a 
Comissão deve estabelecer a lista pública 
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.

__________________ __________________
23 JO: inserir a data: 24 meses após a 
entrada em vigor do presente regulamento.

23 JO: inserir a data: 24 meses após a
entrada em vigor do presente regulamento.

Or. it


