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Alteração 297
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

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 298
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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.

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

Or. fr

Alteração 299
Nicola Caputo
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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.

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

Or. en

Alteração 300
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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.

O referido ato delegado deve ser adotado 
de acordo com o artigo 26.º-A.

Or. en

Justificação

Texto alterado por motivos de coerência.

Alteração 301
Eleonora Evi

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve autorizar um novo 
alimento e atualizar a lista da União em 
conformidade com as regras estabelecidas:

1. A Comissão deve autorizar um novo 
alimento e atualizar a lista pública da 
União em conformidade com as regras 
estabelecidas:
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Or. it

Alteração 302
Eleonora Evi

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Por autorização de um novo alimento e 
atualização da lista da União em 
conformidade com o n.º 1, entende-se uma 
das seguintes medidas:

2. Por autorização de um novo alimento e 
atualização da lista pública da União em 
conformidade com o n.º 1, entende-se uma 
das seguintes medidas:

Or. it

Alteração 303
Eleonora Evi

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

Texto da Comissão Alteração

a) O aditamento de um novo alimento à 
lista da União;

a) O aditamento de um novo alimento à 
lista pública da União;

Or. it

Alteração 304
Eleonora Evi

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

Texto da Comissão Alteração

b) A retirada de um novo alimento da lista 
da União;

b) A retirada de um novo alimento da lista 
pública da União;

Or. it
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Alteração 305
Annie Schreijer-Pierik

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 supressão ou a 
alteração das condições, especificações ou 
restrições relacionadas com a inclusão de 
um novo alimento na lista da União.

Or. en

Justificação

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

Alteração 306
Eleonora Evi

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 condições, especificações ou restrições 
relacionadas com a inclusão de um novo 
alimento na lista pública da União.

(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em causa; a sua 
adoção impõe adaptações técnicas em todo 
o texto)

Or. it

Alteração 307
Bart Staes
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em nome do Grupo Verts/ALE

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:

Or. en

Alteração 308
Eleonora Evi

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:

Or. it

Alteração 309
Lynn Boylan, Stefan Eck
em nome do Grupo GUE/NGL

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:

Or. en
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Alteração 310
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) A data de entrada do novo alimento 
na lista da União;

Or. en

Alteração 311
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

a-B) O nome e o endereço do requerente;

Or. en

Alteração 312
Eleonora Evi

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;

Suprimido

Or. it
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Justificação

Só são admissíveis novos alimentos quando estes não comportem qualquer risco adicional 
para os consumidores.

Alteração 313
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

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;

Or. en

Justificação

Alteração associada a alterações anteriores.

Alteração 314
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

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 

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 
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alimento deixe de ser equivalente a um 
alimento existente, ou de implicações para 
a saúde de grupos específicos da 
população;

com que um novo alimento deixe de ser 
equivalente a um alimento existente, ou de 
implicações para a saúde de grupos 
específicos da população;

Or. en

Justificação

Alteração associada a alterações anteriores.

Alteração 315
Nicola Caputo

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.

Devem ser conferidos poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 27.º, n.º 1-A, 
relativamente à autorização de colocação 
no mercado na União de um novo alimento 
e à atualização da lista da União que 
figura em anexo ao presente regulamento.

Or. en

Alteração 316
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

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 

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

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.

Or. en

Alteração 317
Marit Paulsen, Catherine Bearder, Ulrike Müller

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 
disponibilizar o pedido aos 
Estados-Membros sem demora.

Or. en

Alteração 318
Marit Paulsen, Ulrike Müller, Catherine Bearder

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

Texto da Comissão Alteração

a) O nome e a descrição do novo alimento; a) O nome e a descrição do novo alimento 
e uma explicação da utilização a que se 
destina;

Or. en
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Alteração 319
Marit Paulsen, Ulrike Müller, Catherine Bearder

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) O nome e o endereço do requerente;

Or. en

Alteração 320
Marit Paulsen, Ulrike Müller, Catherine Bearder

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

Texto da Comissão Alteração

a-B) A descrição dos métodos utilizados 
para produzir o novo alimento;

Or. en

Alteração 321
Eleonora Evi

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

Texto da Comissão Alteração

b) A composição do novo alimento; b) A composição química detalhada do 
novo alimento;

Or. it

Alteração 322
Eleonora Evi
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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 que demonstrem que o 
novo alimento não apresenta um risco para 
a saúde humana ou o ambiente;

Or. it

Justificação

Um produto seguro do ponto de vista sanitário não significa,necessariamente, que o seja 
também do ponto de vista do impacto que a sua produção tem no ambiente.

Alteração 323
Marit Paulsen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Catherine Bearder

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 que demonstrem que o 
novo alimento não apresenta um risco para 
a saúde humana e, eventualmente, para o 
ambiente;

Or. en

Alteração 324
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 2 – alíneas d-A) a d-I) (novos)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Os efeitos nefastos e acidentes 
sanitários já repertoriados pelas 
autoridades sanitárias no que diz respeito 
a esse novo alimento, especificando a 
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data, o número de pessoas afetadas e suas 
características, bem como os seus 
sintomas;

d-B) O potencial alergénico, tendo em 
conta, nomeadamente, a estrutura 
molecular do novo alimento;

d-C) A população a que o novo alimento 
potencialmente se destina, indicando, em 
particular, se as crianças o podem 
consumir;

d-D) As contra-indicações e restrições 
fundamentadas;

d-E) O estado de desenvolvimento da 
categoria em que se inscreve o novo 
alimento, especificando, nomeadamente, 
os produtos até então utilizados, bem 
como os seus inconvenientes e vantagens 
no plano industrial e para os 
consumidores;

d-F) As vantagens proporcionadas pelo 
novo alimento, nomeadamente para os 
consumidores;

d-G) Quando o novo alimento for um 
ingrediente, as preparações em que é
suscetível de ser integrado e as interações 
com outros ingredientes dessas 
preparações;

d-H) A possibilidade de obter esse novo 
alimento por processo "biológico";

d-I) Os dados científicos desfavoráveis ao 
novo alimento, caso existam.

Or. fr

Alteração 325
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2
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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 
Autoridade que emita o seu parecer.

Or. en

Alteração 326
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

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. Um mês após a receção do pedido, a 
Comissão solicita à AESA que emita o seu 
parecer, se a atualização da lista da União
for suscetível de encerrar um risco de 
segurança para a saúde humana e para o 
ambiente.

Or. it

Alteração 327
Renate Sommer

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

Or. en

Alteração 328
Pavel Poc
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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 solicitar à AESA que 
emita o seu parecer, se a atualização for 
suscetível de afetar a saúde humana.

Or. en

Justificação

A AESA tem de ser consultada e a Comissão deve solicitar sempre a esta Autoridade que 
emita o seu parecer.

Alteração 329
Marit Paulsen, Ulrike Müller, Catherine Bearder

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

Or. en

Alteração 330
Nicola Caputo

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 solicitar o parecer da
AESA, se a atualização for suscetível de 
afetar a saúde humana.
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Or. en

Alteração 331
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão deve avisar o requerente 
da receção do pedido no prazo de 15 dias 
a contar da data de receção do mesmo. No 
prazo de um mês a contar da data de 
receção do pedido, a Comissão deve 
verificar a sua validade. Se o pedido não 
for considerado válido, a Comissão deve 
informar o requerente desse facto, 
indicando as razões, e deve pôr termo ao 
processo.

Or. en

Justificação

Não está previsto um prazo para a Comissão decidir da validade de um pedido e solicitar o 
parecer da AESA. A presente alteração destina-se a introduzir esse prazo.

Alteração 332
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Sempre que forem aplicados métodos 
de ensaio aos nanomateriais a que se 
refere o artigo 2.º, n.º 2, alínea a), 
subalínea ii), deve ser apresentada uma 
explicação da sua adequação científica 



PE541.297v01-00 18/44 AM\1037660PT.doc

PT

aos nanomateriais e, se for caso disso, das 
adaptações ou dos ajustamentos técnicos 
que foram efetuados para dar resposta às 
características específicas destes 
materiais.

Or. en

Justificação

A redação deste número está em consonância com o Regulamento (UE) n.º 528/2012 relativo 
à disponibilização no mercado e à utilização de produtos biocidas (ver anexo II, ponto 5).

Alteração 333
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

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. 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 
delegado, em conformidade com o 
artigo 11.º.

Or. en

Alteração 334
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

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 

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 
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terminar com a adoção de um ato de 
execução, em conformidade com o 
artigo 11.º .

terminar com a adoção de um ato 
delegado, em conformidade com o 
artigo 11.º .

Or. fr

Alteração 335
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

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. 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 atos delegados, 
em conformidade com o artigo 11.º.

Or. en

Alteração 336
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

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. 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 
delegado, em conformidade com os 
artigos 11.º e 26.º-A.

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, com o objetivo de atualizar a lista da União.

Alteração 337
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

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. Devem ser conferidos poderes à 
Comissão para adotar atos delegados, em 
conformidade com o artigo 26.º-A, 
relativamente à autorização de colocação 
no mercado na União de novos alimentos 
e à atualização da lista que figura em 
anexo.

Or. en

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, com o objetivo de 
atualizar a lista.

Alteração 338
Eleonora Evi

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 

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

Or. it

Alteração 339
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

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.

Or. en

Alteração 340
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

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.

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 seis meses a contar da 
data de receção de um pedido válido.

Or. en

Justificação

O prazo proposto não permite alcançar o objetivo de obter uma decisão dentro de um prazo 
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razoável (18 meses). A presente alteração prevê um prazo mais apropriado para a AESA 
emitir o seu parecer, embora mantendo a possibilidade de a AESA prorrogar esse prazo, se 
necessário. A título de comparação, a avaliação científica de um medicamento no âmbito do 
procedimento centralizado demora sete meses.

Alteração 341
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

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 considerar o seguinte:

Or. en

Alteração 342
Eleonora Evi

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 considerar o seguinte:

Or. it

Alteração 343
Nicola Caputo

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

Or. en

Alteração 344
Nicola Caputo

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, tendo em conta os consumidores 
vulneráveis ou grupos específicos de 
consumidores.

Or. en

Alteração 345
Marit Paulsen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Catherine Bearder

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.

Or. en
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Alteração 346
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Se a composição do novo alimento e 
as suas condições de utilização não 
apresentam um risco para a saúde e o 
bem-estar dos animais e/ou para o 
ambiente.

Or. en

Alteração 347
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Texto da Comissão Alteração

b-B) Se o novo alimento em causa não 
possui propriedades de que decorram 
desvantagens nutricionais para os 
consumidores comparativamente a outro 
alimento que se destine a substituir;

Or. en

Alteração 348
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL
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Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-C) Se podem surgir efeitos cumulativos 
e sinérgicos e se grupos específicos da 
população podem ser negativamente 
afetados.

Or. en

Alteração 349
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

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

Texto da Comissão Alteração

b-D) Se o novo alimento destinado a 
substituir um outro alimento difere ou 
não deste último de forma o seu consumo 
normal possa ser desvantajosa para o 
consumidor no plano nutricional.

Or. fr

Alteração 350
Eleonora Evi

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se as informações complementares a que 
se refere o n.º 3 não forem enviadas à 
AESA dentro do prazo referido nesse 
número, a AESA deve concluir o seu 
parecer com base nas informações que já 
tenha recebido.

4. Se as informações complementares a que 
se refere o n.º 3 não forem enviadas à 
AESA dentro do prazo referido nesse 
número, a AESA deve suspender o 
procedimento de avaliação.

Or. it
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Justificação

A necessidade de obter informações adicionais leva a crer que as informações disponíveis 
não são consideradas suficientes para emitir um parecer. Não se compreende como será 
possível fazer uma avaliação segura se essas informações não forem transmitidas, nem por 
que razão o requerente será levado a fornecê-las se o parecer é emitido com as informações 
já fornecidas.

Alteração 351
Lynn Boylan, Stefan Eck
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se as informações complementares a que 
se refere o n.º 3 não forem enviadas à 
AESA dentro do prazo referido nesse 
número, a AESA deve concluir o seu 
parecer com base nas informações que já 
tenha recebido.

4. Se as informações complementares a que 
se refere o n.º 3 não forem enviadas à 
AESA dentro do prazo referido nesse 
número, o processo deve ser suspenso e a 
AESA deve transmitir ao requerente, à 
Comissão e aos Estados-Membros uma 
justificação da suspensão.

Or. en

Justificação

A AESA só pode solicitar informações complementares em casos devidamente justificados e 
no prazo fixado após consulta do requerente. Por conseguinte, um parecer da AESA que não 
inclua as informações complementares necessárias e que seja emitido após uma prorrogação 
do prazo será um parecer com dados científicos incompletos e longos períodos de espera.

Alteração 352
Eleonora Evi

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Caso o requerente apresente informações 
complementares por sua iniciativa, deve 

Caso o requerente apresente informações 
complementares por sua iniciativa, deve 
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transmiti-las à Comissão e à AESA. transmiti-las à Comissão, aos 
Estados-Membros e à AESA.

Or. it

Alteração 353
Renate Sommer

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:

No prazo de três meses a contar da data de 
publicação do parecer da AESA, a 
Comissão deve apresentar um projeto de 
ato delegado que atualiza a lista da União, 
tendo em conta:

Or. en

Alteração 354
Pavel Poc

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:

No prazo de seis meses a contar da data de 
publicação do parecer da AESA, a 
Comissão deve apresentar um projeto de 
ato delegado que atualiza a lista da União, 
tendo em conta:

Or. en

Justificação

Devem ser conferidos poderes à Comissão para adotar atos delegados, em conformidade com 
o artigo 290.º do TFUE, com o objetivo de atualizar a lista da União.
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Alteração 355
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

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:

No prazo de seis 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:

Or. en

Justificação

O prazo proposto não permite alcançar o objetivo de obter uma decisão dentro de um prazo 
razoável (18 meses). A presente alteração prevê um prazo mais apropriado para a Comissão 
emitir o seu parecer, embora mantendo a possibilidade de a Comissão prorrogar esse prazo, 
se necessário. A título de comparação, para a autorização centralizada de medicamentos esse 
prazo é de 15 dias.

Alteração 356
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

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:

No prazo de nove meses a contar da data 
de publicação do parecer da AESA, devem 
ser conferidos poderes à Comissão para 
apresentar um projeto de ato delegado, em 
conformidade com o artigo 26.º-A, que 
atualiza a lista da União, tendo em conta:
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Or. en

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 poderes à Comissão 
para adotar atos delegados, em conformidade com o artigo 290.º do TFUE, com o objetivo de 
atualizar a lista.

Alteração 357
Nicola Caputo

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:

São conferidos poderes à Comissão para 
adotar um ato delegado 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:

Or. en

Alteração 358
Nicola Caputo

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

Texto da Comissão Alteração

c) O parecer da AESA; Suprimido

Or. en

Alteração 359
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
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em nome do Grupo GUE/NGL

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

Or. en

Alteração 360
Renate Sommer

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.

Esse ato delegado deve ser adotado de 
acordo com o procedimento de exame a 
que se refere o artigo 26.º-A.

Or. en

Alteração 361
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

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.

Esse ato delegado deve ser adotado de 
acordo com o procedimento de exame a 
que se refere o artigo 27.º, n.º 3.

Or. fr

Alteração 362
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Nicola Caputo

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.

Esse ato delegado deve ser adotado de 
acordo com o procedimento de exame a 
que se refere o artigo 27.º, n.º 1-A.

Or. en

Alteração 363
Pavel Poc

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.

Esse ato delegado deve ser adotado de 
acordo com o artigo 26.º-A.

Or. en

Justificação

Texto alterado por motivos de coerência.

Alteração 364
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

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 

Suprimido
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pedido válido, em conformidade com o 
artigo 9.º, n.º 1.

Or. fr

Alteração 365
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Or. en

Justificação

A AESA deve ser sempre consultada.

Alteração 366
Pavel Poc

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 

Suprimido
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pedido válido, em conformidade com o 
artigo 9.º, n.º 1.

Or. en

Justificação

Texto alterado por motivos de coerência.

Alteração 367
Renate Sommer

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.

2. Se a Comissão não tiver solicitado um 
parecer da AESA, em conformidade com o 
artigo 9.º, n.º 2, o período previsto no n.º 1 
será de seis meses e 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.

Or. en

Alteração 368
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

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.

2. Se a Comissão não tiver solicitado um 
parecer da AESA, em conformidade com o 
artigo 9.º, n.º 2, o período de seis 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.
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Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a conferir mais tempo à Comissão para apresentar uma 
proposta nos casos em que a AESA não é consultada.

Alteração 369
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 12 – título

Texto da Comissão Alteração

Competências de execução relativamente 
aos requisitos administrativos e científicos 
para os pedidos

Delegação de poderes relativamente aos 
requisitos administrativos e científicos para 
os pedidos

Or. en

Alteração 370
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Até...24, a Comissão deve adotar atos de 
execução relativamente ao seguinte:

Até...24, a Comissão deve adotar atos 
delegados relativamente ao seguinte:

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

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

Or. en

Alteração 371
Biljana Borzan
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Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O conteúdo, a elaboração e a 
apresentação do pedido referido no 
artigo 9.º, n.º 1;

a) O conteúdo, a elaboração e a 
apresentação do pedido referido no artigo 
9.º, n.º 1, incluindo uma lista precisa e 
exaustiva dos documentos necessários 
para que um pedido seja válido;

Or. en

Alteração 372
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O conteúdo, a elaboração e a 
apresentação do pedido referido no 
artigo 9.º, n.º 1;

a) A elaboração e a apresentação do pedido 
referido no artigo 9.º, n.º 1;

Or. en

Alteração 373
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O tipo de informações que devem 
figurar no parecer da AESA referido no 
artigo 10.º

Suprimido
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Or. en

Alteração 374
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 12 – 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 375
Marit Paulsen, Ulrike Müller, Catherine Bearder

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O nome e a descrição do alimento 
tradicional;

a) O nome e a descrição do alimento 
tradicional e uma explicação da utilização 
a que se destina;

Or. en

Alteração 376
Eleonora Evi

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A sua composição; b) A sua composição química detalhada;

Or. it
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Alteração 377
Marit Paulsen, Ulrike Müller, Catherine Bearder

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) O nome e o endereço do requerente;

Or. en

Alteração 378
Marit Paulsen, Ulrike Müller, Catherine Bearder

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O seu país de origem; c) O(s) seu(s) país(es) de origem;

Or. en

Alteração 379
Eleonora Evi

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Documentação que demonstre o historial 
de utilização segura do alimento num país 
terceiro;

d) Documentação científica que demonstre 
o historial de utilização segura do alimento 
num país terceiro;

Or. it

Alteração 380
Pavel Poc
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Documentação que demonstre o historial 
de utilização segura do alimento num país 
terceiro;

d) Documentação que demonstre o historial 
de utilização segura do alimento num país 
terceiro, tal como estabelecido nas 
orientações da AESA;

Or. en

Justificação

Para além de atualizar as orientações científicas existentes, a AESA deverá desenvolver 
diretrizes e instrumentos de caráter técnico para auxiliar os operadores de empresas do setor 
alimentar de países terceiros a apresentarem um pedido ou uma notificação.

Alteração 381
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Se for caso disso, as condições de 
utilização e os requisitos específicos em 
matéria de rotulagem que não induzam o 
consumidor em erro.

e) As condições de utilização e os 
requisitos específicos em matéria de 
rotulagem que não induzam o consumidor 
em erro.

Or. fr

Alteração 382
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Se for caso disso, as condições de 
utilização e os requisitos específicos em 

e) Se for caso disso, as condições de 
utilização e os requisitos específicos em 
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matéria de rotulagem que não induzam o 
consumidor em erro.

matéria de rotulagem, nomeadamente 
fatores legítimos, como considerações 
éticas, que não induzam o consumidor em 
erro.

Or. en

Alteração 383
Lynn Boylan, Stefan Eck
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Se for caso disso, as condições de 
utilização e os requisitos específicos em 
matéria de rotulagem que não induzam o 
consumidor em erro.

e) As condições de utilização e os 
requisitos específicos em matéria de 
rotulagem que não induzam o consumidor 
em erro e, se for caso disso, o nível 
máximo de ingestão recomendado e os 
eventuais efeitos negativos para grupos 
específicos.

Or. en

Alteração 384
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 2 – alíneas e-A) e e-B) (novas)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Os efeitos nefastos e acidentes 
sanitários já repertoriados pelas 
autoridades sanitárias relativamente a 
esse alimento tradicional, especificando a 
data, o número de pessoas afetadas e as 
suas características, bem como os seus 
sintomas;

e-B) O potencial alergénico, tendo em 
conta, nomeadamente, a estrutura 
molecular do alimento tradicional e os 
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dados existentes.

Or. fr

Alteração 385
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

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.

Or. en

Alteração 386
Eleonora Evi

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No prazo de quatro meses a contar da 
data na qual a notificação válida tiver sido 
transmitida pela Comissão em 
conformidade com o n.º 1, um 
Estado-Membro ou a AESA podem 
apresentar à Comissão objeções de 
segurança fundamentadas, baseadas em 
provas científicas, à colocação no mercado 
da União do alimento tradicional em causa.

2. No prazo de quatro meses a contar da 
data na qual a notificação válida tiver sido 
transmitida pela Comissão em 
conformidade com o n.º 1, um Estado-
Membro ou a AESA podem apresentar à 
Comissão objeções de segurança do ponto 
de vista da saúde e do impacto ambiental 
e social, baseadas em dados científicos, à 
colocação no mercado da União do 
alimento tradicional em causa.

Or. it
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Alteração 387
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No prazo de quatro meses a contar da 
data na qual a notificação válida tiver sido 
transmitida pela Comissão em 
conformidade com o n.º 1, um 
Estado-Membro ou a AESA podem 
apresentar à Comissão objeções de 
segurança fundamentadas, baseadas em 
provas científicas, à colocação no mercado 
da União do alimento tradicional em causa.

2. No prazo de quatro meses a contar da 
data na qual a notificação válida tiver sido 
transmitida pela Comissão em 
conformidade com o n.º 1, um 
Estado-Membro e/ou a AESA podem 
apresentar à Comissão objeções 
fundamentadas relativamente à sua 
conformidade com o artigo 6.º, baseadas 
em provas científicas, à colocação no 
mercado da União do alimento tradicional 
em causa.

Or. en

Justificação

O artigo 6.º fixa as condições gerais para a inclusão de novos alimentos na lista da União, 
sendo a «segurança» apenas um dos aspetos referidos. No entanto, também devem ser 
autorizadas objeções relativamente a outros requisitos de carácter geral.

Alteração 388
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve informar os Estados-
Membros, a AESA e o requerente do 
resultado do procedimento previsto no 
n.º 2.

3. A Comissão deve informar os Estados-
Membros, a AESA e o requerente do 
resultado do procedimento previsto no 
n.º 2. Mesmo que não sejam apresentadas 
quaisquer objeções de segurança 
fundamentadas, os alimentos tradicionais 
provenientes de países terceiros devem ser 
automaticamente submetidos a uma 
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avaliação completa dos riscos pela AESA 
no início do procedimento.

Or. en

Alteração 389
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso não sejam apresentadas objeções 
de segurança fundamentadas em 
conformidade com o n.º 2 no prazo fixado 
nesse número, a Comissão deve autorizar a 
colocação no mercado da União do 
alimento tradicional em causa e atualizar 
sem demora a lista da União.

4. Quando todos os Estados-Membros e a 
AESA tiverem aprovado o pedido 
apresentado na altura da transmissão da 
notificação no prazo fixado no número 2, a 
Comissão deve autorizar a colocação no 
mercado da União do alimento tradicional 
em causa e atualizar, no prazo de um mês,
a lista da União.

Or. fr

Alteração 390
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso não sejam apresentadas objeções 
de segurança fundamentadas em 
conformidade com o n.º 2 no prazo fixado 
nesse número, a Comissão deve autorizar a 
colocação no mercado da União do 
alimento tradicional em causa e atualizar 
sem demora a lista da União.

4. Caso não sejam apresentadas objeções 
fundamentadas em conformidade com o 
n.º 2 no prazo fixado nesse número, a 
Comissão deve autorizar a colocação no 
mercado da União do alimento tradicional 
em causa e atualizar sem demora a lista da 
União. Se for caso disso, devem ser 
indicadas certas condições de utilização, 
requisitos específicos em matéria de 
rotulagem ou requisitos de monitorização 
pós-comercialização.
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Or. en

Alteração 391
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso não sejam apresentadas objeções 
de segurança fundamentadas em 
conformidade com o n.º 2 no prazo fixado 
nesse número, a Comissão deve autorizar a 
colocação no mercado da União do 
alimento tradicional em causa e atualizar 
sem demora a lista da União.

4. Caso não sejam apresentadas objeções 
de segurança fundamentadas em 
conformidade com o n.º 2 no prazo fixado 
nesse número, a Comissão, após realização 
de uma avaliação completa e convincente 
dos riscos pela AESA, deve autorizar a 
colocação no mercado da União do 
alimento tradicional em causa e atualizar 
sem demora a lista da União.

Or. en

Alteração 392
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A entrada na lista da União deve 
indicar que o alimento em causa é um 
alimento tradicional proveniente de um 
país terceiro.

Or. en

Alteração 393
Eleonora Evi

Proposta de regulamento
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Artigo 14 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No caso em que sejam apresentadas à 
Comissão, em conformidade com o n.º 2, 
objeções de segurança fundamentadas
baseadas em provas científicas, a 
Comissão não deve autorizar a colocação 
no mercado do alimento tradicional em 
causa nem atualizar a lista da União.

No caso em que sejam apresentadas à 
Comissão, em conformidade com o n.º 2, 
objeções fundamentadas em matéria de
segurança ou de impacto ambiental ou 
social, baseadas em dados científicos, a 
Comissão não deve autorizar a colocação 
no mercado do alimento tradicional em 
causa nem atualizar a lista da União.

Or. it

Alteração 394
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No caso em que sejam apresentadas à 
Comissão, em conformidade com o n.º 2, 
objeções de segurança fundamentadas 
baseadas em provas científicas, a Comissão 
não deve autorizar a colocação no mercado 
do alimento tradicional em causa nem 
atualizar a lista da União.

No caso em que sejam apresentadas à 
Comissão, em conformidade com o n.º 2, 
objeções fundamentadas baseadas em 
provas científicas, a Comissão não deve 
autorizar a colocação no mercado do 
alimento tradicional em causa nem 
atualizar a lista da União.

Or. en

Justificação

A presente alteração está associada à alteração ao artigo 14.º, n.º 2. O artigo 6.º fixa as 
condições gerais para a inclusão de novos alimentos na lista da União, sendo a «segurança» 
apenas um dos aspetos referidos. No entanto, também devem ser autorizadas objeções 
relativamente a outros requisitos de carácter geral.


