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Alteração 395
Eleonora Evi

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O pedido previsto no artigo 14.º, n.º 5, 
deve incluir, para além das informações já 
fornecidas em conformidade com o 
artigo 13.º, dados documentados relativos 
às objeções de segurança fundamentadas
apresentadas em conformidade com o 
artigo 14.º, n.º 5.

O pedido previsto no artigo 14.º, n.º 5, 
deve incluir, para além das informações já 
fornecidas em conformidade com o 
artigo 13.º, dados documentados relativos 
às objeções apresentadas em conformidade 
com o artigo 14.º, n.º 5.

Or. it

Alteração 396
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Ao avaliar a segurança de um alimento 
tradicional de um país terceiro, a AESA 
deve ter em conta as seguintes questões:

2. Ao avaliar a segurança de um alimento 
tradicional de um país terceiro, a AESA 
deve ter em conta

(Votar em conjunto com a alteração ao 
artigo 16.º, n.º 2, alínea a).)

Or. en

Alteração 397
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

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

a) Se a inocuidade do alimento, na sua 
composição e nas suas condições de 
utilização, para a saúde pública e o 
ambiente, for comprovada pela AESA;

Or. fr

Alteração 398
Nicola Caputo

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Se o historial de utilização segura do 
alimento no país terceiro, avaliada com 
base em orientações científicas e critérios 
claros, é confirmado por dados fiáveis 
apresentados pelo requerente em 
conformidade com os artigos 13.º e 15.º;

Or. en

Alteração 399
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Se o historial de utilização segura do 
alimento no país terceiro é confirmado por 
dados fiáveis apresentados pelo requerente 
em conformidade com os artigos 13.º e 
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15.º; 15.º, bem como com os requisitos 
estabelecidos no artigo 10.º, n.º 1;

Or. en

Alteração 400
Eleonora Evi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 401
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Alteração 402
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

(Votar em conjunto com a alteração ao 
artigo 16.º, n.º 2, alínea a).)

Or. en

Alteração 403
Marit Paulsen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Catherine Bearder

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 404
Angélique Delahaye, Michel Dantin

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

Texto da Comissão Alteração

b-A) Se o novo alimento suscetível de 
substituir um outro alimento não tiver 
propriedades diferentes que impliquem 
desvantagens nutricionais para o 
consumidor;

Or. fr
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Justificação

Esta alteração destina-se a introduzir maior segurança.

Alteração 405
Eleonora Evi

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

Texto da Comissão Alteração

b-B) O impacto global, no plano 
ambiental e social, da produção, 
transformação, conservação e transporte 
do alimento tradicional.

Or. it

Alteração 406
Eleonora Evi

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Se as informações complementares a que 
se refere o n.º 4 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.

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

Or. it

Alteração 407
Lynn Boylan, Stefan Eck
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. Se as informações complementares a que 
se refere o n.º 4 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.

5. Se as informações complementares a que 
se refere o n.º 4 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 408
Nicola Caputo

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

Texto da Comissão Alteração

No prazo de três meses a contar da data de 
publicação do parecer da AESA, a 
Comissão deve apresentar ao Comité 
referido no artigo 27.º, n.º 1, um projeto 
de ato de execução para autorizar a 
colocação no mercado da União do 
alimento tradicional de um país terceiro e 
atualizar a lista da União, tendo em conta o 
seguinte:

São conferidos poderes à Comissão para 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 27.º, n.º 1-A, no prazo de três 
meses a contar da data de publicação do 
parecer da AESA, para autorizar a 
colocação no mercado da União do 
alimento tradicional de um país terceiro e 
atualizar a lista da União, tendo em conta o 
seguinte:

Or. en

Alteração 409
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
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Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Texto da Comissão Alteração

No prazo de três meses a contar da data de 
publicação do parecer da AESA, a 
Comissão deve apresentar ao Comité 
referido no artigo 27.º, n.º 1, um projeto 
de ato de execução para autorizar a 
colocação no mercado da União do 
alimento tradicional de um país terceiro e 
atualizar a lista da União, tendo em conta o 
seguinte:

No prazo de três meses a contar da data de 
publicação do parecer da AESA, devem ser 
conferidos à Comissão poderes para 
apresentar um projeto de ato delegado, em 
conformidade com o artigo 26.º-A para 
autorizar a colocação no mercado da União 
do alimento tradicional de um país terceiro 
e atualizar a lista da União, tendo em conta 
o seguinte:

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 410
Renate Sommer

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

Texto da Comissão Alteração

No prazo de três meses a contar da data de 
publicação do parecer da AESA, a 
Comissão deve apresentar ao Comité 
referido no artigo 27.º, n.º 1, um projeto 
de ato de execução para autorizar a 
colocação no mercado da União do 
alimento tradicional de um país terceiro e 
atualizar a lista da União, tendo em conta o 
seguinte:

No prazo de três meses a contar da data de 
publicação do parecer da AESA, a 
Comissão deve apresentar um projeto de 
ato delegado para autorizar a colocação no 
mercado da União do alimento tradicional 
de um país terceiro e atualizar a lista da 
União, tendo em conta o seguinte:
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Or. en

Alteração 411
Pavel Poc

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

Texto da Comissão Alteração

No prazo de três meses a contar da data de 
publicação do parecer da AESA, a 
Comissão deve apresentar ao Comité 
referido no artigo 27.º, n.º 1, um projeto 
de ato de execução para autorizar a 
colocação no mercado da União do 
alimento tradicional de um país terceiro e 
atualizar a lista da União, tendo em conta o 
seguinte:

No prazo de três meses a contar da data de 
publicação do parecer da AESA, a 
Comissão deve apresentar um projeto de 
ato delegado para autorizar a colocação no 
mercado da União do alimento tradicional 
de um país terceiro e atualizar a lista da 
União, tendo em conta o seguinte:

Or. en

Alteração 412
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

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

Texto da Comissão Alteração

No prazo de três meses a contar da data de 
publicação do parecer da AESA, a 
Comissão deve apresentar ao Comité 
referido no artigo 27.º, n.º 1, um projeto de 
ato de execução para autorizar a colocação 
no mercado da União do alimento 
tradicional de um país terceiro e atualizar a 
lista da União, tendo em conta o seguinte:

No prazo de três meses a contar da data de 
publicação do parecer da AESA, a 
Comissão deve apresentar ao Comité 
referido no artigo 27.º, n.º 1, um projeto de 
ato delegado para autorizar a colocação no 
mercado da União do alimento tradicional 
de um país terceiro e atualizar a lista da 
União, tendo em conta o seguinte:

Or. fr

Alteração 413
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Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 414
Renate Sommer

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

Texto da Comissão Alteração

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

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 415
Pavel Poc

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

Texto da Comissão Alteração

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

Esse ato delegado deve ser adotado de 
acordo com o artigo 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, a fim de atualizar a lista da União.

Alteração 416
Eleonora Evi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 417
Eleonora Evi

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O requerente pode retirar o seu pedido 
referido no artigo 15.º a qualquer momento 
antes da adoção do parecer da AESA 
referido no artigo 16.º e terminar assim o 
procedimento de autorização de um novo 
alimento e de atualização da lista da União.

3. O requerente pode retirar o seu pedido 
referido no artigo 15.º a qualquer momento 
antes da adoção do parecer da AESA 
referido no artigo 16.º e terminar assim o 
procedimento de autorização de um novo 
alimento e de atualização da lista da União. 
Nesse caso, cabe-lhe proceder ao 
pagamento das despesas de gestão da 
procura suportadas pela EFSA.

Or. it

Alteração 418
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Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Proposta de regulamento
Artigo 19 – título

Texto da Comissão Alteração

Competências de execução relativamente 
a requisitos administrativos e científicos 
associados a alimentos tradicionais de 
países terceiros

Requisitos administrativos e científicos 
associados a alimentos tradicionais de 
países terceiros

Or. fr

Alteração 419
Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh, Sylvie Goddyn

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Até...25, a Comissão deve adotar atos de 
execução relativamente ao seguinte:

Até...25, a Comissão deve adotar atos 
delegados relativamente ao seguinte:

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

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

Or. fr

Alteração 420
Biljana Borzan

Proposta de regulamento
Artigo 19 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O conteúdo, a elaboração e a 
apresentação da notificação prevista no 
artigo 13.º e do pedido previsto no 
artigo 14.º, n.º 5;

a) O conteúdo, a elaboração e a 
apresentação da notificação prevista no 
artigo 13.º e do pedido previsto no 
artigo 14.º, n.º 5, incluindo uma lista 
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precisa e exaustiva dos documentos 
necessários para que uma notificação ou 
um pedido sejam válidos;

Or. en

Alteração 421
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 19 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O conteúdo, a elaboração e a 
apresentação da notificação prevista no 
artigo 13.º e do pedido previsto no 
artigo 14.º, n.º 5;

a) A elaboração e a apresentação da 
notificação prevista no artigo 13.º e do 
pedido previsto no artigo 14.º, n.º 5;

Or. en

Alteração 422
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Artigo 19 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O conteúdo, a elaboração e a 
apresentação da notificação prevista no 
artigo 13.º e do pedido previsto no 
artigo 14.º, n.º 5;

a) O conteúdo, a elaboração e a 
apresentação da notificação prevista no 
artigo 13.º e do pedido previsto no 
artigo 14.º, n.º 5, com base nas orientações 
da AESA;

Or. en

Justificação

Para além de atualizar as orientações científicas existentes, a AESA deverá desenvolver 
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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 423
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 19 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O tipo de informações que devem 
figurar no parecer da AESA referido no 
artigo 16.º

Suprimido

Or. en

Alteração 424
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Proposta de regulamento
Artigo 19 – n.º 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 425
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 19 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração
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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 426
Eleonora Evi

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Se as informações complementares 
referidas no n.º 1 não forem recebidas 
dentro do prazo indicado nesse número, a 
Comissão deve interromper o 
procedimento de autorização.

Or. it

Alteração 427
Eleonora Evi

Proposta de regulamento
Artigo 21

Texto da Comissão Alteração

Artigo 21.º Suprimido

Prorrogação de prazos

Em circunstâncias excecionais, a 
Comissão pode, todavia, prolongar os 
prazos previstos nos artigos 10.º, n.º 1, 
11.º, n.ºs 1 ou 2, 16.º, n.º 1, e 17.º, n.º 1, 
por sua própria iniciativa ou, se for caso 
disso, a pedido da Autoridade, se o caráter 
do processo o justificar.

Neste caso, a Comissão informa os 
Estados-Membros e o requerente desta 
prorrogação, bem como dos fundamentos 
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que a justificam.

Or. it

Justificação

Já está prevista a possibilidade de prolongar os prazos.

Alteração 428
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 21.º-A

Alinhamento dos prazos pelo 
Regulamento (CE) 1924/2006

Se o requerente solicitar proteção de 
dados em conformidade com o artigo 24.° 
do presente regulamento e o artigo 21.° do 
Regulamento (CE) 1924/2006, a 
Comissão pode adaptar os prazos 
previstos nos artigos 10.º, n.º 1, 11.º, n.os 1 
ou 2, 16.º, n.º 1, e 17.º, n.º 1, de modo a 
alinhá-los pelos prazos previstos no 
Regulamento (CE) 1924/2006, para que 
os dois períodos de proteção de dados 
decorram em simultâneo. Nesse caso, o 
requerente deve ser consultado antes de a 
Comissão tomar uma decisão sobre o 
alinhamento.

Também é necessário que, para além da 
simultaneidade dos períodos de proteção 
da propriedade intelectual, os 
procedimentos de avaliação e autorização 
das alegações de saúde e dos novos 
alimentos se inspirem, sempre que 
possível, em critérios de simultaneidade, a 
fim de permitir o correto funcionamento 
do mercado desses produtos e uma 
proteção suficiente dos requerentes.
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Or. it

Alteração 429
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Após o termo do período referido no n.º 3, 
a Comissão pode decidir, após consulta 
com o requerente, quais as informações 
que podem permanecer confidenciais e, no 
caso de ter sido tomada uma decisão, 
notificará os Estados-Membros e os 
requerentes em conformidade.

Após o termo do período referido no n.º 3, 
a Comissão pode decidir, depois de ouvir o 
requerente, quais as informações que 
podem permanecer confidenciais e, no caso 
de ter sido tomada uma decisão, notificará 
os Estados-Membros e os requerentes em 
conformidade.

Or. en

Alteração 430
Eleonora Evi

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Um resumo dos estudos apresentados 
pelo requerente;

d) A integralidade dos estudos 
apresentados pelo requerente;

Or. it

Alteração 431
Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

e) Se for caso disso, os métodos de 
análise.

e) Os resultados dos estudos realizados a 
fim de comprovar a inocuidade dos 
alimentos.

Or. fr

Alteração 432
Eleonora Evi

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Se for caso disso, os métodos de análise. e) Os materiais e os métodos de análise.

Or. it

Justificação

No domínio científico, os métodos e os materiais utilizados na análise são sempre indicados.

Alteração 433
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.° 4 – parágrafo 2 – alíneas e-A) a e-D) (novas)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Os riscos conhecidos e as restrições 
de utilização;

e-B) Os métodos de análise;

e-C) A literatura científica em que o 
parecer se fundamenta;

e-D) Os dados toxicológicos.

Or. fr
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Alteração 434
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Os resultados dos estudos realizados 
para comprovar a segurança dos 
alimentos.

Or. en

Justificação

Esta alteração baseia-se na alteração 85 do projeto de relatório. O texto da alínea e) não 
deve ser substituído por outro texto.

Alteração 435
Eleonora Evi

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea e-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-F) As informações detalhadas sobre a 
composição química e a segurança do 
produto no plano sanitário e ambiental;

Or. it

Alteração 436
Eleonora Evi

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea e-G) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

e-G) Quaisquer proibições ou restrições 
impostas aos géneros alimentícios 
provenientes de um país terceiro;

Or. it

Alteração 437
Biljana Borzan

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve manter uma lista dos 
pedidos, a qual deve conter, relativamente 
a cada pedido, as informações referidas 
nas alíneas a) a e) do segundo parágrafo.
A Comissão deve disponibilizar essa lista 
às partes interessadas.

Or. en

Alteração 438
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

informações que devam ser tornadas 
públicas para proteger a saúde humana, a 
saúde e o bem-estar dos animais e o 
ambiente.

Or. en

Alteração 439
Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Caso o requerente retire ou tenha 
retirado o seu pedido, a Comissão, os 
Estados-Membros e a AESA não devem 
divulgar informações confidenciais, 
incluindo informações sobre cuja 
confidencialidade a Comissão e o 
requerente discordem.

6. Caso o requerente retire ou tenha 
retirado o seu pedido, a Comissão, os 
Estados-Membros e a AESA não devem 
divulgar informações confidenciais, exceto 
as que servem para demonstrar 
inocuidade do novo alimento.

Or. fr

Justificação

As informações que podem ser objeto de divergência de apreciação dizem eventualmente 
respeito a procedimentos ou ingredientes nocivos para os consumidores. Estes últimos não 
podem aceitar essa opacidade abusiva sobre produtos destinados à alimentação.

Alteração 440
Eleonora Evi

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Caso o requerente retire ou tenha 
retirado o seu pedido, a Comissão, os 
Estados-Membros e a AESA não devem 
divulgar informações confidenciais, 

6. Caso o requerente retire ou tenha 
retirado o seu pedido, a Comissão, os 
Estados-Membros e a AESA não devem 
divulgar informações confidenciais, 
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incluindo informações sobre cuja 
confidencialidade a Comissão e o 
requerente discordem.

incluindo informações sobre cuja 
confidencialidade a Comissão e o 
requerente discordem, à exceção das 
informações de segurança sanitária e 
ambiental.

Or. it

Alteração 441
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar regras pormenorizadas 
para a aplicação dos n.os 1 a 6.

Suprimido

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

Este número não é necessário, uma vez que o texto do artigo já é suficientemente exaustivo.

Alteração 442
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar regras pormenorizadas 

A Comissão pode, por meio de atos 
delegados, adotar regras pormenorizadas 
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para a aplicação dos n.os 1 a 6. para a aplicação dos n.os 1 a 6.

Or. en

Alteração 443
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 8 – 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 444
Eleonora Evi

Proposta de regulamento
Artigo 23

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º Suprimido

Monitorização pós-comercialização

1. A Comissão pode, por razões de 
segurança alimentar, e tendo em conta o 
parecer da AESA, impor requisitos de 
monitorização pós-comercialização de um 
novo alimento para assegurar que a 
utilização do novo alimento autorizado 
está dentro de limites seguros.

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

a) Qualquer nova informação científica 
ou técnica que possa influenciar a 
avaliação de segurança da utilização do 
novo alimento;
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b) Qualquer proibição ou restrição 
imposta por qualquer país terceiro em 
cujo mercado o novo alimento seja 
colocado.

Or. it

Justificação

Se um produto suscitar dúvidas tais quanto à sua segurança que tornem necessária uma 
monitorização pós-comercialização, deixam de existir benefícios para os consumidores, 
aspeto que deve ser fundamental no caso de novos alimentos.

Alteração 445
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode, por razões de 
segurança alimentar, e tendo em conta o 
parecer da AESA, impor requisitos de 
monitorização pós-comercialização de um
novo alimento para assegurar que a 
utilização do novo alimento autorizado está 
dentro de limites seguros.

1. Devem ser impostos requisitos de 
monitorização pós-comercialização 
relativamente a todos os novos alimentos 
para assegurar que a utilização do novo 
alimento autorizado está dentro de limites 
seguros.

Or. en

Justificação

Este requisito já foi incluído no relatório do Parlamento Europeu em segunda leitura.

Alteração 446
Lynn Boylan, Stefan Eck
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode, por razões de 
segurança alimentar, e tendo em conta o 
parecer da AESA, impor requisitos de 
monitorização pós-comercialização de um 
novo alimento para assegurar que a 
utilização do novo alimento autorizado está 
dentro de limites seguros.

1. A Comissão deve, por razões de 
segurança alimentar, e com base no 
princípio da precaução, impor requisitos 
de monitorização pós-comercialização 
relativamente a todos os novos alimentos, 
tendo em conta o parecer da AESA 
relativo à fixação do período necessário, a 
fim de para assegurar que a utilização do 
novo alimento autorizado está dentro de 
limites seguros.

Or. en

Justificação

O consumo de um novo alimento pode revelar a existência de riscos para a saúde humana. A 
exigência de monitorização pós-comercialização relativamente a todos os novos alimentos 
assegurará que a utilização do novo alimento autorizado está dentro de limites seguros e não 
causa efeitos negativos, o que aumentará igualmente a confiança dos consumidores.

Alteração 447
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

2. (Não se aplica à versão portuguesa)

Or. fr

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa) 

Alteração 448
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh
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Proposta de regulamento
Artigo 23 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) Qualquer proibição ou restrição baseada 
em dados científicos e imposta em
qualquer país terceiro em cujo mercado o 
novo alimento seja colocado. Esta 
informação dará lugar à realização de 
uma atualização do parecer da AESA 
num prazo de seis meses, tendo em conta
os dados científicos aceites para essa 
interdição ou restrição.

Or. fr

Alteração 449
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º-A

Limites de migração para constituintes de 
materiais destinados a entrar em contacto 
com os alimentos

As embalagens de novos alimentos devem 
respeitar os requisitos estabelecidos no 
Regulamento (CE) n.º 1935/2004 relativo 
aos materiais e objetos destinados a entrar 
em contacto com os alimentos.  Quando 
forem fixados limites à migração de certos 
constituintes ou grupos de constituintes 
para o interior ou para a superfície dos 
alimentos, em conformidade com o artigo 
5.º do referido Regulamento, deve ser 
conferida particular atenção aos 
materiais destinados a entrar em contacto 
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com alimentos que contenham ou sejam 
produzidos a partir de nanomateriais. No 
prazo de (12 meses a contar da data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento), a Comissão deve 
apresentar um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a forma de 
abordar a questão dos nanomateriais nos 
materiais destinados a entrar em contacto 
com os alimentos. Este relatório deve 
debruçar-se, entre outros aspetos, sobre os 
métodos de ensaio necessários para 
determinar a segurança dos 
nanomateriais nos materiais destinados a 
entrar em contacto com os alimentos, a 
conveniência de os autorizar ou os limites 
de migração que devem ser fixados.

Or. en

Justificação

Dado que este regulamento aborda, entre outras, a questão dos nanomateriais nos alimentos, 
importa assegurar que também sejam tidas em linha de conta as nanopartículas que possam 
acidentalmente migrar para os alimentos. É necessário tomar urgentemente medidas, dado 
que, por um lado, ainda não existe legislação específica e, por outro, não foram previstos 
requisitos de ensaio ou os métodos de ensaio utilizados não são adequados.

Alteração 450
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 23-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º-B

Prerrogativas dos Estados-Membros

1. Se, na sequência de novas informações 
ou de uma reavaliação das informações 
existentes, um Estado-Membro tiver 
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motivos precisos para considerar que a 
utilização de um alimento ou de um 
ingrediente alimentar conforme ao 
presente regulamento constitui um risco 
para a saúde humana ou para o ambiente, 
pode restringir temporariamente ou 
suspender a comercialização e utilização 
do referido alimento ou ingrediente 
alimentar no seu território. Desse facto 
deve informar imediatamente a Comissão
e os restantes Estados-Membros, 
apresentando os motivos da sua decisão.

2. A Comissão, em estreita cooperação 
com a AESA, deve examinar os motivos 
referidos no n.º 1 o mais rapidamente 
possível e tomar as medidas adequadas. O 
Estado-Membro que tiver adotado a 
decisão referida no n.º 1 pode mantê-la 
até à entrada em vigor dessas medidas.

Or. en

Justificação

Esta disposição retoma a legislação em vigor (Regulamento (CE) n.º 258/97), tendo sido 
igualmente incluída na posição do Parlamento Europeu em segunda leitura, em 2010.

Alteração 451
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A pedido do requerente, com base em 
informações adequadas e passíveis de 
verificação incluídas no pedido previsto no 
artigo 9.º, n.º 1, as provas científicas 
recentemente desenvolvidas ou os dados 
científicos de apoio ao pedido não podem 
ser utilizados em benefício de um pedido 
posterior durante um período de cinco anos 
a contar da data da autorização de inclusão 
do novo alimento na lista da União sem o 

1. A pedido do requerente, com base em 
informações adequadas e passíveis de 
verificação incluídas no pedido previsto no 
artigo 9.º, n.º 1, as provas científicas 
recentemente desenvolvidas ou os dados 
científicos de apoio ao pedido não podem 
ser utilizados em benefício de um pedido 
posterior durante um período de dez anos a 
contar da data da autorização de inclusão 
do novo alimento na lista da União sem o 
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acordo do requerente anterior. acordo do requerente anterior.

Or. fr

Justificação

O prazo de cinco anos parece demasiado curto para que as empresas possam beneficiar da 
sua inovação.

Alteração 452
Julie Girling

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A pedido do requerente, com base em 
informações adequadas e passíveis de 
verificação incluídas no pedido previsto no 
artigo 9.º, n.º 1, as provas científicas 
recentemente desenvolvidas ou os dados 
científicos de apoio ao pedido não podem 
ser utilizados em benefício de um pedido 
posterior durante um período de cinco anos 
a contar da data da autorização de inclusão 
do novo alimento na lista da União sem o 
acordo do requerente anterior.

1. A pedido do requerente, com base em 
informações adequadas e passíveis de 
verificação incluídas no pedido previsto no 
artigo 9.º, n.º 1, as provas científicas 
recentemente desenvolvidas ou os dados 
científicos de apoio ao pedido não podem 
ser utilizados em benefício de um pedido 
posterior durante um período de dez anos a 
contar da data da autorização de inclusão 
do novo alimento na lista da União sem o 
acordo do requerente anterior.

Or. en

Alteração 453
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A pedido do requerente, com base em 1. A pedido do requerente, com base em 
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informações adequadas e passíveis de 
verificação incluídas no pedido previsto no 
artigo 9.º, n.º 1, as provas científicas 
recentemente desenvolvidas ou os dados 
científicos de apoio ao pedido não podem 
ser utilizados em benefício de um pedido 
posterior durante um período de cinco anos 
a contar da data da autorização de inclusão 
do novo alimento na lista da União sem o 
acordo do requerente anterior.

informações adequadas e passíveis de 
verificação incluídas no pedido previsto no 
artigo 9.º, n.º 1, as provas científicas 
recentemente desenvolvidas ou os dados 
científicos de apoio ao pedido não podem 
ser utilizados em benefício de um pedido 
posterior durante um período de cinco anos 
a contar da data da autorização de inclusão 
do novo alimento na lista da União sem o 
acordo do requerente anterior, exceto se tal 
se justificar por razões de proteção da 
saúde pública.

Or. en

Alteração 454
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O requerente declarou, no momento da 
apresentação do primeiro pedido, que as 
provas científicas recentemente 
desenvolvidas ou os dados científicos 
estavam abrangidos pela propriedade 
intelectual;

a) O primeiro requerente declarou, no 
momento da apresentação do primeiro 
pedido, que as provas científicas 
recentemente desenvolvidas ou os dados 
científicos estavam abrangidos pela 
propriedade intelectual, inclusive devido 
ao simples facto de os dados terem sido 
publicados num jornal científico, sem 
terem de ser imediatamente notificados à 
autoridade regulamentar;

Or. it

Justificação

No atual regime de proteção da propriedade intelectual, mesmo a literatura cinzenta não 
publicada (mas sujeita à avaliação das autoridades de regulamentação no que toca à 
propriedade intelectual) é considerada como «propriedade», inclusive no que diz respeito aos 
procedimentos de autorização de introdução no mercado («market approval»). Nos produtos 
regulamentados, portanto, a propriedade intelectual dos dados não decorre da publicação 
desses mesmos dados em revistas científicas.
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Alteração 455
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O requerente anterior tinha direito 
exclusivo de referência às provas 
científicas de propriedade intelectual ou 
aos dados científicos na altura da 
apresentação do primeiro pedido; e

b) O requerente anterior pode demonstrar 
a propriedade das provas científicas de 
propriedade intelectual ou dos dados 
científicos, por meio de provas suscetíveis 
de verificação, na altura da apresentação 
do primeiro pedido; e

Or. en

Justificação

A presente alteração permite um período de proteção dos dados mais adequado para 
assegurar que as empresas que investem na investigação obtenham um retorno financeiro 
suficiente. Garante igualmente uma redação mais inequívoca e, por conseguinte, 
juridicamente mais clara.

Alteração 456
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O requerente anterior tinha direito 
exclusivo de referência às provas 
científicas de propriedade intelectual ou 
aos dados científicos na altura da 
apresentação do primeiro pedido; e

b) O requerente anterior tinha direito 
exclusivo de referência às provas 
científicas de propriedade intelectual ou 
aos dados científicos, publicados ou não,
na altura da apresentação do primeiro 
pedido; e

Or. fr

Alteração 457
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Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Para evitar a repetição de estudos em 
vertebrados, é permitida a referência, por 
um requerente ulterior, a estudos em 
vertebrados e a outros estudos que possam 
evitar ensaios em animais. O proprietário 
dos dados pode reclamar uma 
compensação adequada pela utilização 
dos mesmos.

Or. en

Justificação

Cumpre reintroduzir esta alteração, que havia sido incluída na posição do Parlamento 
Europeu em segunda leitura, em 2010.

Alteração 458
Eleonora Evi

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Quando um novo alimento é autorizado 
e incluído na lista da União com base em 
provas científicas de propriedade 
intelectual ou em dados científicos que 
beneficiam de proteção de dados, tal como 
previsto no artigo 24.º, n.º 1, a introdução 
de um novo alimento na lista da União 
deve indicar, além das informações 
previstas no artigo 8.º, n.º 3:

1. Quando um novo alimento é autorizado 
e incluído na lista da União com base em 
provas científicas de propriedade 
intelectual ou em dados científicos que 
beneficiam de proteção de dados, tal como 
previsto no artigo 24.º, n.º 1, a introdução 
de um novo alimento na lista da União 
deve indicar, além das informações 
previstas no artigo 8.º, n.º 3, e no artigo 22, 
n.º 4:
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Or. it

Alteração 459
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Capítulo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Sanções e procedimento de comitologia Sanções e disposições gerais

Or. en

Alteração 460
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Capítulo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Sanções e procedimento de comitologia Sanções e disposições gerais

Or. en

Justificação

Texto alterado por motivos de coerência.

Alteração 461
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração
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Artigo 26.º-A

Exercício da delegação

1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.

2. O poder de adotar os atos delegados 
referidos no artigo 11.º, n.º 1, é conferido 
à Comissão por um período 
indeterminado.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 11.º, n.º 1, pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes nela especificados, produzindo 
efeitos a partir do dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou de uma data posterior nela 
indicada. A decisão de revogação não 
afeta a validade dos atos delegados já em 
vigor.

4. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

5. Um ato delegado adotado nos termos do 
artigo 11.º, n.º 3, só entra em vigor se não 
tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da data de 
notificação desse ato ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, ou se, antes do 
termo desse prazo, ambas as instituições 
tiverem informado a Comissão de que não 
formularão objeções. O referido prazo é 
prorrogado por dois meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en

Alteração 462
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
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em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 26-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-B

Exercício da delegação

1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.

2. O poder de adotar os atos delegados 
referidos no artigo 4.º, n.º 1, no artigo 9.º, 
n.º 3, no artigo 11.º, n.º 1, e no artigo 17.º, 
n.º 1, é conferido à Comissão por um 
período de 5 anos a contar da data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento. A Comissão elabora um 
relatório relativo à delegação de poderes 
pelo menos nove meses antes do final do 
prazo de 5 anos. A delegação de poderes é 
tacitamente prorrogada por prazos de 
igual duração, salvo se o Parlamento 
Europeu ou o Conselho a tal se opuserem 
pelo menos 3 meses antes do termo de 
cada prazo.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 4.º, n.º 1, no artigo 9.º, n.º 3, no 
artigo 11.º, n.º 1, e no artigo 17.º, n.º 1, 
pode ser revogada em qualquer momento 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação de poderes nela 
especificados, produzindo efeitos a partir 
do dia seguinte ao da sua publicação no 
Jornal Oficial da União Europeia ou de 
uma data posterior nela indicada. A 
decisão de revogação não afeta a validade 
dos atos delegados já em vigor.

4. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

5. Um ato delegado adotado nos termos do 
artigo 4.º, n.º 1, do artigo 9.º, n.º 3, do 
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artigo 11.º, n.º 1, e do artigo 17.º, 1.º, só 
entra em vigor se não tiverem sido 
formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de 
dois meses a contar da data de notificação 
desse ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho ou se, antes do termo desse 
prazo, ambas as instituições tiverem 
informado a Comissão de que não 
formularão objeções. O referido prazo é 
prorrogado por dois meses, por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en

Alteração 463
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Artigo 26-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.°-C

Exercício da delegação

1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.

2. O poder de adotar os atos delegados 
referidos no artigo 3.º, no artigo 9.º, n.º 3, 
no artigo 11.º, n.º 1, no artigo 17.º, n.º 1, e 
no artigo 29.º, n.º 3, é conferido à 
Comissão por um prazo de sete anos a 
contar de ...*. A Comissão elabora um 
relatório sobre a delegação de poderes 
pelo menos nove meses antes do final do 
prazo de sete anos. A delegação de 
poderes é tacitamente prorrogada por 
prazos de igual duração, salvo se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho a tal 
se opuserem pelo menos três meses antes 
do final de cada período.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, no artigo 9.º, n.º 3, no artigo 
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11.º, n.º 1, no artigo 17.º, n.º 1, e no artigo 
29.º, n.º 3, pode ser revogada em qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou 
pelo Conselho. A decisão de revogação 
põe termo à delegação dos poderes nela 
especificados, produzindo efeitos no dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou numa data 
posterior nela indicada, mas não afeta os 
atos delegados já em vigor.

4. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

5. Um ato delegado adotado nos termos do 
artigo 3.º, do artigo 9.º, n.º 3, do artigo 
11.º, n.º 1, do artigo 17.º, n.º 1, e do artigo 
29.º, n.º 3, só entra em vigor se não 
tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da data de 
notificação do referido ato ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho ou se, antes do 
termo desse prazo, ambas as instituições 
tiverem informado a Comissão de que não 
formularão objeções. O referido prazo é 
prorrogado por dois meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

_______________

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

Or. en

Justificação

Texto padrão necessário para permitir atos delegados - o artigo 26.º-A (novo) é referido ao 
longo de todo o texto.

Alteração 464
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 27 – título
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Texto da Comissão Alteração

Procedimento de comitologia Procedimento para atos delegados

Or. en

Alteração 465
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida pelo Comité 
Permanente da Cadeia Alimentar e da 
Saúde Animal instituído pelo artigo 58.º, 
n.º 1, do Regulamento (CE) n.º 178/2002.
Esse comité deve ser entendido como 
comité na aceção do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.

Suprimido

Or. en

Alteração 466
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Exercício da delegação

1. O poder de adotar atos delegados é 
conferido à Comissão nas condições 
estabelecidas no presente artigo.

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, no artigo 9.º, n.º 3, no artigo 
11.º, n.º 1, no artigo 17.º, n.º 1, e no artigo 
29.º, n.º 3, é conferida à Comissão por um 
prazo de sete anos a contar da data de 
entrada em vigor do presente 
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regulamento. A Comissão elabora um 
relatório sobre a delegação de poderes 
pelo menos nove meses antes do final do 
prazo de sete anos. A delegação de 
poderes é tacitamente prorrogada por 
prazos de igual duração, salvo se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho a tal 
se opuserem pelo menos três meses antes 
do final de cada período.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 3.º, no artigo 9.º, n.º 3, no artigo 
11.º, n.º 1, no artigo 17.º, n.º 1, e no 
artigo 29.º, n.º 3, pode ser revogada em 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação de 
poderes nela especificados, produzindo 
efeitos a partir do dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou de uma data posterior nela 
indicada. A decisão de revogação não 
afeta a validade dos atos delegados já em 
vigor.

4. Assim que adotar um ato delegado, a 
Comissão notifica-o simultaneamente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

5. Um ato delegado adotado nos termos do 
artigo 3.º, do artigo 9.º, n.º 3, do artigo 
11.º, n.º 1, do artigo 17.º, n.º 1, e do artigo 
29.º, n.º 3, só entra em vigor se não 
tiverem sido formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de dois meses a contar da data de 
notificação do referido ato ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho ou se, antes do 
termo desse prazo, ambas as instituições 
tiverem informado a Comissão de que não 
formularão objeções. O referido prazo é 
prorrogado por dois meses por iniciativa 
do Parlamento Europeu ou do Conselho.

Or. en

Alteração 467
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Nicola Caputo

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 468
Nicola Caputo

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 469
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin

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

Texto da Comissão Alteração

Se for necessário obter o parecer do comité 
por procedimento escrito, tal procedimento 
será encerrado sem resultados caso, dentro 
do prazo fixado para a formulação do 

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

comité assim o decidir, ou a maioria 
simples dos seus membros assim o 
requerer.

Or. fr

Justificação

Modificação que visa clarificar o texto.

Alteração 470
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Caso se faça referência ao presente 
número, aplica-se o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Suprimido

Or. en

Alteração 471
Elisabetta Gardini, Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Caso se faça referência ao presente 
número, aplica-se o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Caso se faça referência ao presente 
número, aplica-se o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

O comité emitirá o seu parecer no prazo 
de seis meses a contar da data de 
aprovação da proposta referida no artigo 
11.º, n.º 1, e no artigo 17.º, n.º 1.

Or. en
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Justificação

O prazo proposto não permite alcançar o objetivo de obter uma decisão dentro de um prazo 
razoável (18 meses). A presente alteração introduz um prazo para o comité emitir o seu 
parecer. A título de comparação, para a autorização centralizada de medicamentos, é 
necessário apresentar as primeiras observações por escrito no prazo de 22 dias.

Alteração 472
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Caso se faça referência ao presente 
número, aplica-se o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

Caso se faça referência ao presente 
número, aplica-se o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011.

O comité emitirá o seu parecer no prazo 
de seis meses a contar da data de 
aprovação da proposta referida no artigo 
11.º, n.º 1, e no artigo 17.º, n.º 1.

Or. en

Justificação

Deve ser fixado um prazo a respeitar pelo Comité Permanente para evitar o risco de 
processos prolongados.

Alteração 473
Nicola Caputo

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

Texto da Comissão Alteração

Se for necessário obter o parecer do 
comité por procedimento escrito, tal 
procedimento será encerrado sem 
resultados caso, dentro do prazo fixado 
para a formulação do parecer do comité, 

Suprimido
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o seu presidente assim o decidir, ou a 
maioria simples dos seus membros assim 
o requerer.

Or. en

Alteração 474
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

Modificação que visa clarificar o texto.

Alteração 475
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer pedido para colocar um novo 
alimento no mercado da União apresentado 
a um Estado-Membro nos termos do artigo 

1. Qualquer pedido para colocar um novo 
alimento no mercado da União apresentado 
a um Estado-Membro nos termos do artigo 
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4.º do Regulamento (CE) n.º 258/97 e para 
o qual uma decisão final não tenha sido 
tomada antes de ...27, é considerado como 
um pedido ao abrigo do presente 
regulamento.

4.º do Regulamento (CE) n.º 258/97 e para 
o qual uma decisão final não tenha sido 
tomada antes de ...27, é considerado como 
um pedido ao abrigo do presente 
regulamento.

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

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

Or. en

Alteração 476
Eleonora Evi

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se não forem apresentadas objeções de 
segurança fundamentadas por um Estado-
Membro ou pela AESA no prazo de quatro 
meses a contar da data de receção do 
pedido ou da notificação referida na alínea 
a), os alimentos podem continuar a ser 
colocados no mercado até ser tomada uma 
decisão final sobre o pedido ou a 
notificação, em conformidade com os 
artigos 11.º, 14.º ou 17.º

b) Se não forem apresentadas objeções de 
segurança sanitária ou ambiental 
levantadas por um Estado-Membro ou pela 
AESA no prazo de quatro meses a contar 
da data de receção do pedido ou da 
notificação referida na alínea a), os 
alimentos podem continuar a ser colocados 
no mercado até ser tomada uma decisão 
final sobre o pedido ou a notificação, em 
conformidade com os artigos 11.º, 14.º ou 
17.º

Or. it

Alteração 477
Eleonora Evi

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Se forem apresentadas objeções de c) Se forem apresentadas objeções de 
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segurança fundamentadas por um 
Estado-Membro ou pela AESA, a 
Comissão deve tomar uma decisão 
provisória sobre a colocação no mercado 
da União do alimento no prazo de quatro
meses a contar da data de receção das 
referidas objeções.

segurança sanitária ou ambiental 
levantadas por um Estado-Membro ou pela 
AESA, a Comissão deve tomar uma 
decisão provisória de suspensão da
colocação no mercado da União do 
alimento no prazo de dois meses a contar 
da data de receção das referidas objeções.

Or. it

Alteração 478
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Não é necessário prever um ato de execução para a adoção de medidas transitórias.

Alteração 479
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão pode, por meio de atos de 
execução, adotar medidas transitórias para 

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

a aplicação dos n.os 1 e 2. Esses atos 
delegados devem ser adotados de acordo 
com o artigo 26.º-A.

Or. en

Justificação

Texto alterado por motivos de coerência.

Alteração 480
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. A Comissão pode, por meio de atos 
delegados, adotar medidas transitórias para 
a aplicação dos n.os 1 e 2. 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 481
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 29 – n.º 3-A(novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Quando um novo alimento 
autorizado nos termos do artigo 4.° do 
Regulamento (CE) n.° 258/97 for incluído 
na lista da União nos termos do artigo 7.°, 
a autorização de comercialização desse 
novo alimento na União é concedida 
exclusivamente ao requerente por um 
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período de dez meses a contar da data de 
autorização, exceto se o requerente 
subsequente obtiver uma autorização para 
esse novo alimento.

Or. fr

Justificação

Esta alteração tem por objetivo permitir a transição suave para o procedimento de 
autorização prévia estabelecido pela Comissão Europeia sem penalizar as empresas que já 
tiverem recebido autorizações de comercialização.

Alteração 482
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Artigo 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º-A

Enquanto não entrar em vigor legislação 
específica em matéria de alimentos 
obtidos a partir de animais clonados e dos 
seus descendentes, estes alimentos, 
quando colocados no mercado da União, 
devem ser acompanhados da seguinte 
informação ao consumidor final:
«Alimento obtido a partir de animais 
clonados/de descendentes de animais 
clonados.» No caso dos alimentos pré-
embalados, esta informação deve figurar 
num rótulo. Em todos os outros casos, 
deve ser transmitida por meio de outro 
material que acompanhe o alimento.

Or. en

Justificação

É necessário prever medidas adequadas para evitar um vazio regulamentar.
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Alteração 483
Pavel Poc

Proposta de regulamento
Artigo 29-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º-B

Comunicação de informações

Cinco anos após a entrada em vigor do 
presente regulamento, a Comissão deve 
apresentar um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho sobre a sua 
aplicação, o qual deve abordar, em 
particular, o impacto do novo 
procedimento simplificado nos alimentos 
tradicionais de países terceiros.

Or. en

Alteração 484
Bart Staes
em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 30 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

É aplicável a partir de …28. É aplicável a partir de …28.

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

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

Or. en

Alteração 485
Bart Staes
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em nome do Grupo Verts/ALE
Lynn Boylan
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de regulamento
Artigo 30 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo

Lista da União de novos alimentos e 
condições de utilização

Or. en

Alteração 486
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Artigo 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 30.º-A

Anexo

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

Or. en


