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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Alterações do Parlamento apresentadas em duas colunas

As supressões são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda. 
As substituições são assinaladas em itálico e a negrito na coluna da esquerda 
e na coluna da direita. O texto novo é assinalado em itálico e a negrito na 
coluna da direita.

A primeira e a segunda linhas do cabeçalho de cada alteração identificam o 
passo relevante do projeto de ato em apreço. Se uma alteração disser respeito 
a um ato já existente, que o projeto de ato pretenda modificar, o cabeçalho 
comporta ainda uma terceira e uma quarta linhas, que identificam, 
respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em causa.

Alterações do Parlamento apresentadas sob a forma de texto 
consolidado

Os trechos novos são assinalados em itálico e a negrito. Os trechos 
suprimidos são assinalados pelo símbolo ▌ou rasurados (por exemplo: 
"ABCD"). As substituições são assinaladas formatando o texto novo em 
itálico e a negrito e suprimindo, ou rasurando, o texto substituído. Exceção: 
as modificações de natureza estritamente técnica introduzidas pelos serviços 
com vista à elaboração do texto final não são assinaladas.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a novos 
alimentos
(COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2013)0894),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 2, e o artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia, nos termos dos quais a Comissão apresentou a proposta ao 
Parlamento (C7-0487/2013),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3 do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, 

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 30 de abril de 
2014,

– Tendo em conta o artigo 59.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão do Comércio Internacional, da Comissão do 
Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores e da Comissão da Agricultura e do 
Desenvolvimento Rural (A8-0000/2014),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A livre circulação de alimentos seguros 
e sãos constitui um aspeto essencial do 

(1) A livre circulação de alimentos seguros 
e sãos constitui um aspeto essencial do 
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mercado interno, contribuindo 
significativamente para a saúde e o bem-
estar dos cidadãos, bem como para os seus 
interesses sociais e económicos. As 
diferenças entre as disposições legislativas 
nacionais relativas à avaliação de 
segurança e à autorização de novos 
alimentos podem entravar a sua livre 
circulação, criando, assim, condições 
desiguais de concorrência.

mercado interno, contribuindo 
significativamente para a saúde e o bem-
estar dos cidadãos, e para os seus interesses 
sociais e económicos. As diferenças entre 
as disposições legislativas nacionais 
relativas à avaliação de segurança e à 
autorização de novos alimentos podem 
entravar a sua livre circulação, criando, 
assim, insegurança jurídica e condições 
desiguais de concorrência.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Na realização das políticas alimentares 
da União, deve assegurar-se um elevado 
nível de proteção da saúde humana e dos 
interesses dos consumidores, bem como o 
funcionamento eficaz do mercado interno, 
garantindo simultaneamente a 
transparência.

(2) Na realização das políticas alimentares 
da União, deve assegurar-se um elevado 
nível de proteção da saúde humana, dos 
interesses dos consumidores e do meio 
ambiente, bem como o funcionamento 
eficaz do mercado interno, garantindo 
simultaneamente a transparência.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) As regras da União em matéria de 
novos alimentos foram estabelecidas pelo 
Regulamento (CE) n.º 258/97 do 
Parlamento Europeu e do Conselho8 e pelo 
Regulamento (CE) n.º 1852/2001 da 

(3) As regras da União em matéria de 
novos alimentos foram estabelecidas pelo 
Regulamento (CE) n.º 258/97 do 
Parlamento Europeu e do Conselho8 e pelo 
Regulamento (CE) n.º 1852/2001 da 
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Comissão9. Essas regras precisam de ser 
atualizadas para simplificar os atuais 
procedimentos de autorização e atender à 
evolução recente do direito da União. Por 
razões de clareza da legislação da União, 
o Regulamento (CE) n.º 258/97 e o 
Regulamento (CE) n.º 1852/2001 devem 
ser revogados, e o Regulamento (CE)
n.º 258/97 deve ser substituído pelo 
presente regulamento.

Comissão9. Essas regras precisam de ser 
atualizadas para simplificar os atuais 
procedimentos de autorização e atender à 
evolução recente do direito da União e ao 
progresso tecnológico. São revogados o 
Regulamento (CE) n.º 258/97 e o 
Regulamento (CE) n.º 1852/2001.

____________________ ____________________
8 Regulamento (CE) n.º 258/97 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de janeiro de 1997, relativo a novos 
alimentos e ingredientes alimentares (JO L 
43 de 14.2.1997, p. 1).

8 Regulamento (CE) n.º 258/97 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de janeiro de 1997, relativo a novos 
alimentos e ingredientes alimentares (JO L 
43 de 14.2.1997, p. 1).

9 Regulamento (CE) n.º 1852/2001 da 
Comissão, de 20 de setembro de 2001, que 
estabelece as normas específicas para 
disponibilizar ao público determinada 
informação e para a proteção de dados 
apresentados por candidatos ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 258/97 do 
Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 
253 de 21.9.2001, p. 17).

9 Regulamento (CE) n.º 1852/2001 da 
Comissão, de 20 de setembro de 2001, que 
estabelece as normas específicas para 
disponibilizar ao público determinada 
informação e para a proteção de dados 
apresentados por candidatos ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 258/97 do 
Parlamento Europeu e do Conselho (JO L 
253 de 21.9.2001, p. 17).

Or. en

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 4 

Texto da Comissão Alteração

(4) Os alimentos que se destinem a ser
utilizados para fins tecnológicos e os 
alimentos geneticamente modificados não 
devem ser abrangidos pelo âmbito de 
aplicação do presente regulamento, uma 
vez que são já abrangidos por outras 
regras da União. Por conseguinte, os 
alimentos geneticamente modificados 
abrangidos pelo âmbito de aplicação do 

(4) Os alimentos destinados a ser
utilizados para fins tecnológicos e os 
alimentos geneticamente modificados não 
devem ser abrangidos pelo âmbito de 
aplicação do presente regulamento. Por 
conseguinte, os alimentos geneticamente 
modificados abrangidos pelo âmbito de 
aplicação do Regulamento (CE) n.º 
1829/2003 do Parlamento Europeu e do 
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Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho10, as 
enzimas abrangidas pelo âmbito de 
aplicação do Regulamento (CE) 
n.º 1332/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho11, os alimentos utilizados 
unicamente como aditivos abrangidos pelo 
âmbito de aplicação do Regulamento (CE) 
n.º 1333/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho12, os aromas abrangidos pelo 
âmbito de aplicação do Regulamento (CE) 
n.º 1334/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho13 e os solventes de extração 
abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Diretiva 2009/32/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho14 devem ser 
excluídos do âmbito de aplicação do 
presente regulamento.

Conselho10, as enzimas alimentares
abrangidas pelo âmbito de aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 1332/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho11, os 
alimentos utilizados unicamente como 
aditivos abrangidos pelo âmbito de 
aplicação do Regulamento (CE) n.º 
1333/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho12, os aromas alimentares
abrangidos pelo âmbito de aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 1334/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho13 e os 
solventes de extração abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da Diretiva 
2009/32/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho14 devem ser excluídos do âmbito 
de aplicação do presente regulamento.

____________________ ____________________
10 Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 22 de setembro de 2003, relativo a 
géneros alimentícios e alimentos para 
animais geneticamente modificados (JO L 
268 de 18.10.2003, p. 1).

10 Regulamento (CE) n.º 1829/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 22 de setembro de 2003, relativo a 
géneros alimentícios e alimentos para 
animais geneticamente modificados (JO L 
268 de 18.10.2003, p. 1).

11 Regulamento (CE) n.º 1332/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 16 de dezembro de 2008, relativo às 
enzimas alimentares (JO L 354 
de 31.12.2008, p. 7).

11 Regulamento (CE) n.º 1332/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 16 de dezembro de 2008, relativo às 
enzimas alimentares (JO L 354 
de 31.12.2008, p. 7).

12 Regulamento (CE) n.º 1333/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de dezembro de 2008, relativo aos aditivos 
alimentares (JO L 354 de 31.12.2008, p. 
16).

12 Regulamento (CE) n.º 1333/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de dezembro de 2008, relativo aos aditivos 
alimentares (JO L 354 de 31.12.2008, p. 
16).

13 Regulamento (CE) n.º 1334/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 16 de dezembro de 2008, relativo aos 
aromas e a determinados ingredientes 
alimentares com propriedades 
aromatizantes utilizados nos e sobre os 
géneros alimentícios (JO L 354 
de 31.12.2008, p. 34).

13 Regulamento (CE) n.º 1334/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 16 de dezembro de 2008, relativo aos 
aromas e a determinados ingredientes 
alimentares com propriedades 
aromatizantes utilizados nos e sobre os 
géneros alimentícios (JO L 354 
de 31.12.2008, p. 34).

14 Diretiva 2009/32/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de abril 

14 Diretiva 2009/32/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de abril 
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de 2009, relativa à aproximação das 
legislações dos Estados-Membros sobre os 
solventes de extração utilizados no fabrico 
de géneros alimentícios e dos respetivos 
ingredientes (reformulação) (JO L 141 
de 6.6.2009, p. 3).

de 2009, relativa à aproximação das 
legislações dos Estados-Membros sobre os 
solventes de extração utilizados no fabrico 
de géneros alimentícios e dos respetivos 
ingredientes (reformulação) (JO L 141 
de 6.6.2009, p. 3).

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) As atuais categorias de novos alimentos
estabelecidas no artigo 1.º do Regulamento
(CE) n.º 258/97 devem ser clarificadas e 
atualizadas, substituindo as categorias 
existentes por uma referência à definição 
geral de género alimentício prevista no 
artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º 178/2002 do Parlamento Europeu e do 
Conselho15.

(5) As atuais categorias de novos alimentos
enumeradas no artigo 1.º do Regulamento
(CE) n.º 258/97 devem ser clarificadas e 
atualizadas com uma referência à definição 
geral de género alimentício prevista no 
artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º 178/2002 do Parlamento Europeu e do 
Conselho15. Antes da data de aplicação do 
presente Regulamento, a Comissão deve 
adotar orientações sobre as categorias de 
novos alimentos que ajudem os 
requerentes e os Estados-Membros a 
entender se um alimento se insere no 
âmbito de aplicação do presente 
Regulamento e em que categoria de novo 
alimento um dado alimento se insere.

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

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

Or. en



PE537.480v02-00 10/68 PR\1036384PT.doc

PT

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 7

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

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

Or. en

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) As vitaminas, os minerais e outras 
substâncias destinadas a ser utilizadas em 
suplementos alimentares ou acrescentadas 
a alimentos, incluindo fórmulas para 
lactentes e fórmulas de transição, alimentos 
transformados à base de cereais e 
alimentos para bebés destinados a lactentes 
e crianças pequenas, alimentos para fins 
medicinais específicos e substitutos 
integrais da dieta para controlo do peso,
estão sujeitos às regras previstas na 
Diretiva 2002/46/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho17, no

(8) As vitaminas, os minerais e outras 
substâncias destinadas a ser utilizadas em 
suplementos alimentares de acordo com a 
Diretiva 2002/46/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho17 e o 
Regulamento (CE) n.º 1925/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho18, ou 
acrescentadas a alimentos, incluindo 
fórmulas para lactentes e fórmulas de 
transição, alimentos transformados à base 
de cereais e alimentos para bebés 
destinados a lactentes e crianças pequenas, 
alimentos para fins medicinais específicos 
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Regulamento (CE) n.º 1925/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho18 e no
Regulamento (CE) n.º 609/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho19.
Essas substâncias devem também ser
avaliadas em conformidade com as regras 
estabelecidas no presente regulamento se 
forem abrangidas pela definição de novos 
alimentos estabelecida no presente 
regulamento.

e substitutos integrais da dieta para 
controlo do peso, sujeitos ao Regulamento
(CE) n.º 609/2013 do Parlamento Europeu 
e do Conselho19, devem também ser
avaliados em conformidade com o presente 
regulamento se forem abrangidos pela 
definição de novos alimentos nela
estabelecida.

____________________ ____________________
17 Diretiva 2002/46/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 10 de junho de 
2002, relativa à aproximação das 
legislações dos Estados-Membros 
respeitantes aos suplementos alimentares
(JO L 183 de 12.7.2002, p. 51).

17 Diretiva 2002/46/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 10 de junho de 
2002, relativa à aproximação das 
legislações dos Estados-Membros 
respeitantes aos suplementos alimentares
(JO L 183 de 12.7.2002, p. 51).

18 Regulamento (CE) n.º 1925/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de dezembro de 2006, relativo à adição de 
vitaminas, minerais e determinadas outras 
substâncias aos alimentos (JO L 404 de 
30.12.2006, p. 26).

18 Regulamento (CE) n.º 1925/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de dezembro de 2006, relativo à adição de 
vitaminas, minerais e determinadas outras 
substâncias aos alimentos (JO L 404 de 
30.12.2006, p. 26).

19 Regulamento (UE) n.º 609/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 
de junho de 2013, relativo aos alimentos 
para lactentes e crianças pequenas, aos 
alimentos destinados a fins medicinais 
específicos e aos substitutos integrais da 
dieta para controlo do peso e que revoga a 
Diretiva 92/52/CEE do Conselho, as 
Diretivas 96/8/CE, 1999/21/CE, 
2006/125/CE e 2006/141/CE da Comissão, 
a Diretiva 2009/39/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho e os Regulamentos
(CE) n.º 41/2009 e (CE) n.º 953/2009 da 
Comissão (JO L 181 de 29.6.2013, p. 35).

19 Regulamento (UE) n.º 609/2013 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 
de junho de 2013, relativo aos alimentos 
para lactentes e crianças pequenas, aos 
alimentos destinados a fins medicinais 
específicos e aos substitutos integrais da 
dieta para controlo do peso e que revoga a 
Diretiva 92/52/CEE do Conselho, as 
Diretivas 96/8/CE, 1999/21/CE,
2006/125/CE e 2006/141/CE da Comissão, 
a Diretiva 2009/39/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho e os Regulamentos
(CE) n.º 41/2009 e (CE) n.º 953/2009 da 
Comissão (JO L 181 de 29.6.2013, p. 35).

Or. en
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Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

O considerando 9 é redundante, já que os seus pontos principais estão abrangidos pelos 
considerandos 7 e 8.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Se, antes de 15 de maio de 1997, um 
alimento tiver sido utilizado
exclusivamente como suplemento 
alimentar ou como parte de um suplemento 
alimentar, tal como definido no artigo 2.º, 

(10) Um alimento utilizado antes de 15 de 
maio de 1997 exclusivamente como 
suplemento alimentar ou como parte de um 
suplemento alimentar, tal como definido no 
artigo 2.º, alínea a), da 
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alínea a), da Diretiva 2002/46/CE, o 
mesmo deve poder ser colocado no 
mercado da União após aquela data para a 
mesma utilização, sem ser considerado 
como novo alimento para efeitos do 
presente regulamento. Contudo, essa 
utilização como suplemento ou num 
suplemento alimentar não deverá ser tida 
em conta para avaliar se o alimento foi 
utilizado de forma significativa para 
consumo humano na União antes 
de 15 de maio de 1997. Por conseguinte, as 
utilizações dos alimentos em questão, que 
não as utilizações como suplemento ou 
num suplemento alimentar, devem estar 
sujeitas ao disposto no presente 
regulamento.

Diretiva 2002/46/CE, deve poder ser 
colocado no mercado da União após aquela 
data para a mesma utilização, uma vez que 
não deve ser considerado como novo 
alimento para efeitos do presente 
regulamento. Contudo, essa utilização 
como suplemento ou num suplemento 
alimentar não deverá ser tida em conta para 
avaliar se o alimento foi utilizado de forma 
significativa para consumo humano na 
União antes de 15 de maio de 1997. Por 
conseguinte, as utilizações dos alimentos 
em questão, que não as utilizações como 
suplemento ou num suplemento alimentar, 
devem estar sujeitas ao disposto no 
presente regulamento.

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A colocação no mercado da União de 
alimentos tradicionais de países terceiros 
deve ser facilitada sempre que se 
demonstrar um historial de utilização 
segura dos alimentos no país terceiro. 
Esses alimentos devem ter sido 
consumidos num país terceiro durante pelo 
menos 25 anos como parte do regime 
alimentar habitual de uma grande parte da 
população do país. O historial de utilização 
segura dos alimentos não deve incluir 
utilizações não alimentares ou utilizações 
não relacionadas com os regimes 
alimentares normais.

(11) A colocação no mercado da União de 
alimentos tradicionais de países terceiros 
deve ser facilitada sempre que se 
demonstrar um historial de utilização 
segura dos alimentos no país terceiro. 
Esses alimentos devem ter sido 
consumidos num país terceiro durante pelo 
menos 25 anos como parte do regime 
alimentar habitual de uma parte
significativa da população do país. O 
historial de utilização segura dos alimentos 
não deve incluir utilizações não 
alimentares ou utilizações não relacionadas 
com os regimes alimentares normais.

Or. en
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Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Importa esclarecer que os alimentos 
provenientes de países terceiros que sejam 
considerados como novos alimentos na 
União só devem ser considerados 
alimentos tradicionais de países terceiros se 
forem derivados da produção primária, tal 
como definida no artigo 3.º do 
Regulamento (CE) n.º 178/2002, 
independentemente de serem alimentos 
transformados ou não transformados. Por 
conseguinte, quando for aplicado um novo 
processo de produção a estes alimentos ou 
quando o alimento contiver ou for 
constituído por «nanomateriais 
artificiais», tal como definidos no 
artigo 2.º, n.º 2, alínea t), do Regulamento 
(UE) n.º 1169/2011, o alimento não deve 
ser considerado tradicional.

(12) Os alimentos provenientes de países 
terceiros que sejam considerados como 
novos alimentos na União só devem ser 
considerados alimentos tradicionais de 
países terceiros se forem derivados da 
produção primária, tal como definida no 
artigo 3.º do Regulamento (CE) 
n.º 178/2002, independentemente de serem 
alimentos transformados ou não 
transformados. Por conseguinte, quando 
for aplicado um novo processo de 
produção a estes alimentos, o alimento não 
deve ser considerado tradicional.

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
Considerando 13 

Texto da Comissão Alteração

(13) Os produtos alimentares produzidos a 
partir de ingredientes alimentares que não 
sejam abrangidos pelo âmbito de aplicação 
do presente regulamento, nomeadamente 
devido à alteração dos ingredientes do 
alimento, da sua composição ou das suas 
quantidades, não devem ser considerados 
novos alimentos. Todavia, as alterações de 
um ingrediente alimentar, tais como os 

(13) Os alimentos produzidos
exclusivamente a partir de ingredientes 
alimentares que não sejam abrangidos pelo 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento, nomeadamente devido à 
alteração dos ingredientes do alimento ou 
das suas quantidades, não devem ser 
considerados novos alimentos. Todavia, as 
alterações de um ingrediente alimentar que 
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extratos selecionados ou a utilização de 
outras partes de um vegetal que não 
tenham até ao momento sido utilizadas 
para consumo humano na União, devem 
ser abrangidas pelo presente regulamento.

não tenham ainda sido utilizadas de forma
significativa para consumo humano na 
União devem ser abrangidas pelo presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A Diretiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho20 aplica-se quando
um produto, tendo em conta todas as suas 
características, pode ser abrangido pela 
definição de «medicamento» prevista no 
artigo 1.º, n.º 2, da referida diretiva e pela 
definição de um produto abrangido pelo 
presente regulamento. Neste contexto, se 
um Estado-Membro determinar, nos termos 
da Diretiva 2001/83/CE, que um produto é 
um medicamento, aquele pode restringir a 
colocação desse produto no mercado de 
acordo com a legislação da União. Além 
disso, os medicamentos estão excluídos da 
definição de alimento estabelecida no
artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 
178/2002 e não devem, por conseguinte, 
ser abrangidos pelo presente regulamento.

(14) A Diretiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho20 aplica-se nos 
casos em que um produto, tendo em conta 
todas as suas características, pode ser 
abrangido pela definição de
«medicamento» prevista na referida 
diretiva e pela definição de um produto 
abrangido pelo presente regulamento. 
Neste contexto, se um Estado-Membro 
determinar, nos termos da
Diretiva 2001/83/CE, que um produto é um 
medicamento, aquele pode restringir a 
colocação desse produto no mercado de 
acordo com a legislação da União. Além 
disso, os medicamentos estão excluídos da 
definição de alimento estabelecida no
Regulamento (CE) n.º 178/2002 e não 
devem, por conseguinte, ser abrangidos 
pelo presente regulamento.

____________________ ____________________
20 Diretiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de Novembro 
de 2001, que estabelece um código 
comunitário relativo aos medicamentos 
para uso humano (JO L 311 de 28.11.2001, 
p. 67).

20 Diretiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de Novembro 
de 2001, que estabelece um código 
comunitário relativo aos medicamentos 
para uso humano (JO L 311 de 28.11.2001, 
p. 67).

Or. en
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Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) A Comissão e a Autoridade 
Europeia para a Segurança dos Alimentos 
(AESA) devem respeitar os prazos 
estipulados para garantir o rápido 
processamento dos pedidos. Porém, em 
casos difíceis, a Comissão e a AESA 
devem ter o direito de prolongar esses 
prazos, se necessário.

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Para determinar se um alimento foi 
utilizado de forma significativa para 
consumo humano na União antes 
de 15 de maio de 1997, devem tomar-se 
como base as informações apresentadas 
pelos operadores do setor alimentar, 
eventualmente corroboradas por outras 
informações disponíveis nos 
Estados-Membros. Os operadores das 
empresas do setor alimentar devem 
consultar os Estados-Membros se não 
estiverem seguros quanto ao estatuto dos 
alimentos que tencionam colocar no 
mercado. Quando as informações sobre o 
consumo humano anterior a 15 de maio 
de 1997 não existirem ou forem 
insuficientes, deverá ser estabelecido um 

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

um procedimento simples e transparente, 
que envolva a Comissão, os
Estados-Membros e os operadores de 
empresas do setor alimentar, para recolher 
essa informação. Devem ser conferidas 
competências de execução à Comissão para 
especificar as etapas processuais dessa 
consulta.

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Os novos alimentos não devem ser 
colocados no mercado ou utilizados em 
alimentos para consumo humano, a menos 

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

que estejam incluídos numa lista da União 
de novos alimentos autorizados a ser 
colocados no mercado da União («lista da 
União»). Por conseguinte, é adequado 
estabelecer, através de um ato de execução, 
uma lista da União de novos alimentos, 
introduzindo nessa lista da União novos 
alimentos já autorizados ou notificados em 
conformidade com os artigos 4.º, 5.º ou 7.º 
do Regulamento (CE) n.º 258/97, incluindo 
quaisquer condições de autorização 
existentes. Dado que esses novos alimentos 
já foram avaliados no que se refere à 
respetiva segurança, foram produzidos e 
comercializados legalmente na União e não 
levantaram preocupações sanitárias no 
passado, deve ser utilizado o procedimento 
consultivo para o estabelecimento inicial 
da lista da União. A lista deve ser 
transparente, de fácil acesso e atualizada 
periodicamente.

Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

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

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

lista da União implica a aplicação de 
critérios estabelecidos no presente 
regulamento, devem ser atribuídas à 
Comissão competências de execução nesse 
sentido.

Or. en

Alteração 20

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

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

(20) Devem ser estabelecidos critérios para 
a avaliação dos riscos de segurança 
decorrentes dos novos alimentos. Para 
garantir uma avaliação científica 
harmonizada dos novos alimentos, tal 
avaliação deverá ser efetuada pela AESA, 
cuja avaliação deve prevalecer em caso de 
opiniões divergentes em matéria de
segurança dos alimentos.

Or. en

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Quando um novo alimento é 
autorizado e incluído na lista da União, a 
Comissão deve ter o poder de introduzir 
requisitos de monitorização 
pós-comercialização para monitorizar a 
utilização do novo alimento autorizado, a 
fim de garantir que essa utilização está 
dentro de limites seguros, tal como 

(22) Quando um novo alimento é 
autorizado e incluído na lista da União, a 
Comissão deve ter o poder de introduzir 
requisitos de monitorização 
pós-comercialização para monitorizar a 
utilização do novo alimento autorizado, a 
fim de garantir que essa utilização está 
dentro de limites seguros, tal como 
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estabelecido na avaliação de segurança 
realizada pela AESA.

estabelecido na avaliação de segurança 
realizada pela AESA. Porém, esse poder 
só deve ser exercido em casos 
devidamente justificados, e não como uma 
prática habitual.

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Em circunstâncias específicas, no 
sentido de estimular a investigação e o 
desenvolvimento na indústria 
agroalimentar e, deste modo, a inovação, 
importa proteger o investimento efetuado
por inovadores na recolha de informações 
e dados facultados em apoio de um pedido
relativo a um novo alimento em 
conformidade com o presente regulamento. 
As provas científicas recentemente 
desenvolvidas e os dados de propriedade 
intelectual fornecidos em apoio de um 
pedido de inclusão de um novo alimento na 
lista da União devem ser protegidos. Esses 
dados e informações não devem, durante 
um período de tempo limitado, ser 
utilizados em benefício de um requerente 
ulterior, sem o acordo do requerente
precedente. A proteção de dados 
científicos apresentados por um requerente 
não deve impedir outros requerentes de 
solicitarem a inclusão na lista da União 
com base nos seus próprios dados 
científicos ou por referência a dados 
protegidos com o acordo do requerente
precedente. No entanto, o período global 
de cinco anos de proteção de dados que foi 
concedido ao requerente anterior não deve 
ser prorrogado devido à concessão de 
proteção de dados a requerentes ulteriores.

(23) Em circunstâncias específicas, no 
sentido de estimular a investigação e o 
desenvolvimento na indústria 
agroalimentar e, deste modo, a inovação, 
importa proteger o investimento efetuado
pelos requerentes na recolha de 
informações e dados facultados em apoio 
de um pedido relativo a um novo alimento 
em conformidade com o presente 
regulamento. As provas científicas 
recentemente desenvolvidas e os dados de 
propriedade intelectual fornecidos em 
apoio de um pedido de inclusão de um 
novo alimento na lista da União devem ser 
protegidos. Esses dados e informações não 
devem, durante um período de tempo 
limitado, ser utilizados em benefício de um 
requerente ulterior, sem o acordo do 
requerente inicial. A proteção de dados 
científicos apresentados por um requerente 
não deve impedir outros requerentes de 
solicitarem a inclusão na lista da União 
com base nos seus próprios dados 
científicos ou por referência a dados 
protegidos com o acordo do requerente
inicial. No entanto, o período global de 
cinco anos de proteção de dados que foi 
concedido ao requerente inicial não deve 
ser prorrogado devido à concessão de 
proteção de dados a requerentes ulteriores.
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Or. en

Alteração 23

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Os requerentes trabalham amiúde 
em conjunto com cientistas que publicam 
os resultados da sua atividade em revistas 
científicas. A fim de estimular a 
cooperação entre requerentes e cientistas, 
é necessário garantir a proteção de dados 
independentemente de os dados serem 
publicados numa revista científica.

Or. en

Alteração 24

Proposta de regulamento
Considerando 23-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-B) Se um requerente solicitar a 
proteção de dados em relação a um 
mesmo alimento tanto ao abrigo do 
presente regulamento como do 
Regulamento (CE) 1924/2006, a 
Comissão deve procurar ajustar o 
calendário de ambos os processos de 
autorização, por forma a permitir que os 
prazos de proteção de dados decorram em 
simultâneo. Se isso implicar o atraso de 
um dos processos, o requerente deve ser 
consultado de antemão.

Or. en
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Alteração 25

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Relativamente aos pedidos que foram 
apresentados ao abrigo do Regulamento
(CE) n.º 258/97 antes da data de aplicação 
do presente regulamento, a avaliação do 
risco e os procedimentos de autorização 
devem ser concluídos em conformidade 
com o presente regulamento. Além disso, 
devido à clarificação da definição de novos 
alimentos estabelecida no presente 
regulamento, e para reforçar a segurança 
jurídica, um alimento que foi colocado 
legalmente no mercado antes da data de 
aplicação do presente regulamento deve, 
em princípio, poder ser colocado no 
mercado até que a avaliação do risco e os 
procedimentos de autorização estejam 
concluídos. Por conseguinte, devem ser 
fixadas regras transitórias para garantir 
uma transição harmoniosa para as regras 
do presente regulamento.

(25) Relativamente aos pedidos que foram 
apresentados ao abrigo do Regulamento
(CE) n.º 258/97 antes da data de aplicação 
do presente regulamento, a avaliação do 
risco e os procedimentos de autorização
devem ser concluídos em conformidade 
com o presente regulamento. Além disso, 
devido à clarificação da definição de novos 
alimentos estabelecida no presente 
regulamento, e para reforçar a segurança 
jurídica, um alimento que foi colocado 
legalmente no mercado antes da data de 
aplicação do presente regulamento deve, 
em princípio, poder ser colocado no 
mercado até que a avaliação do risco e os 
procedimentos de autorização estejam 
concluídos. Por conseguinte, devem ser 
fixadas disposições transitórias para 
garantir uma transição harmoniosa para as 
regras do presente regulamento.

Or. en

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 1 – título 

Texto da Comissão Alteração

Objeto e âmbito de aplicação Objeto, objetivo e âmbito de aplicação

Or. en
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Justificação

É importante definir claramente o objetivo deste regulamento.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O presente regulamento estabelece 
regras para a colocação de novos alimentos
no mercado da União.

Or. en

Justificação

É importante definir claramente o objetivo deste regulamento.

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. O objetivo do presente regulamento é 
proporcionar um elevado nível de 
proteção da saúde humana e dos 
interesses dos consumidores, bem como 
do ambiente, assegurando, ao mesmo 
tempo, o funcionamento eficaz do 
mercado interno.

Or. en
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Justificação

É importante definir claramente o objetivo deste regulamento.

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A reintrodução e revitalização de categorias na definição de novos alimentos são essenciais
para garantir que o regulamento só se aplique a categorias definidas de alimentos, por 
oposição a todos os alimentos, e por razões de segurança jurídica. 

Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Justificação

O Regulamento precisa de ser adaptado ao progresso tecnológico e a novos tipos de 
alimentos que entram no mercado da UE.

Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

(-i-A) alimentos que contenham, sejam 
constituídos por, ou produzidos a partir de 
microrganismos, fungos ou algas;

Or. en

Justificação

O Regulamento precisa de ser adaptado ao progresso tecnológico e aos novos tipos de 
alimentos que entram no mercado da UE.

Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

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

Justificação

O Regulamento precisa de ser adaptado ao progresso tecnológico e aos novos tipos de 
alimentos que entram no mercado da UE.

Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Alinhamento pelo objetivo do Conselho, num propósito de clareza. 

Alteração 34

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a) – subalínea i) – travessão 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

- Tenha sido utilizada uma nova fonte ou 
matéria-prima para uma forma única ou 
para misturas de vitaminas, minerais e
outras substâncias utilizadas em 
conformidade com a Diretiva 2002/46/EC, 
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o Regulamento (CE) N.° 1925/2006 ou o 
Regulamento (UE) N.° 609/2013.

Or. en

Justificação

O Regulamento precisa de ser adaptado ao progresso tecnológico e aos novos tipos de 
alimentos que entram no mercado da UE.

Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os alimentos com uma estrutura molecular nova ou modificada não podem constituir 
alimentos tradicionais de um país terceiro.

Alteração 36

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

Texto da Comissão Alteração

(c) «Historial de utilização segura do 
alimento num país terceiro», o facto de a 
segurança do alimento em questão ter sido 
confirmada por dados sobre a sua 
composição e pela experiência da sua 

(c) «Historial de utilização segura do 
alimento num país terceiro», o facto de a 
segurança do alimento em questão ter sido 
confirmada por dados sobre a sua 
composição e pela experiência da sua 
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utilização passada e contínua durante pelo 
menos 25 anos no regime alimentar 
habitual de grande parte da população de 
um país terceiro, antes da notificação 
referida no artigo 13.º;

utilização passada e contínua durante pelo 
menos 25 anos no regime alimentar 
habitual de uma parte significativa da 
população de um país terceiro, antes da 
notificação referida no artigo 13.º;

Or. en

Justificação

O uso da palavra “significativa” clarifica que a definição se refere à dimensão populacional 
de um país qualquer e não a uma comparação à escala mundial.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Para assegurar a execução uniforme do 
presente regulamento, a Comissão pode 
decidir, através de atos de execução, se 
um alimento em especial está ou não 
abrangido pela definição de novos 
alimentos, tal como definidos no artigo 
2.º, n.º 2, alínea a).

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 artigo é mais coerente com o artigo 4.°, pelo que foi deslocado em conformidade. 



PE537.480v02-00 30/68 PR\1036384PT.doc

PT

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Pelo facto de cada pedido de autorização de um novo alimento ser único, os operadores das 
empresas do setor alimentar devem ter a flexibilidade para consultar os Estados-Membros 
sobre as especificidades do seu pedido individual. Se o fizerem, devem fornecer ao 
Estado-Membro todas as informações necessárias.

Alteração 39

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se o Estado-Membro não puder 
determinar se um alimento é ou não 
abrangido pelo âmbito de aplicação do 
presente regulamento, pode consultar a 
Comissão e outros Estados-Membros.
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Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ter o direito de consulta durante o processo de determinação, 
mas não serão chamados a fazê-lo, se isso não for necessário. 

Alteração 40

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

Texto da Comissão Alteração

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

O mais tardar em ..., a Comissão adotará 
um ato de execução que estabeleça 
orientações que especifiquem

que formas de alimentos ou de 
ingredientes alimentares se inserem no 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento em relação a cada uma das 
categorias do artigo 2.°, n.° 2, alínea a), e

as etapas processuais do processo de 
consulta. 

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

Or. en

Justificação

O presente regulamento introduzirá novas categorias que refletirão os progressos científicos 
em comparação com 1997. Porém, isso irá tornar o processo mais complicado. É 
extremamente importante que a Comissão publique orientações acessíveis, a fim de prestar 
assistência aos requerentes. Os operadores das empresas do setor alimentar devem dispor 
igualmente de uma linha de comunicação clara e acessível com os Estados-Membros, com a 
AESA e com a Comissão durante o processo de determinação.
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Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A

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

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

Esses atos de execução devem ser 
adotados de acordo com o procedimento 
de exame a que se refere o artigo 27.º, 
n.º 3.

Or. en

Justificação

Ver justificação relativa à alteração ao artigo 3º.

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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



PR\1036384PT.doc 33/68 PE537.480v02-00

PT

Or. en

Justificação

Os requisitos de rotulagem também podem ser parte do processo de autorização.

Alteração 43

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. O acesso à lista da União estará 
disponível ao público a partir de...+.  A 
lista da União será publicada no sítio web 
da Comissão e no Jornal Oficial da União 
Europeia.

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

Or. en

Justificação

É extremamente importante que a lista de novos alimentos da União seja transparente. A 
Comissão deve tomar todas as medidas com vista a assegurar que a lista seja facilmente 
disponível para o público em geral.

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 6 

Texto da Comissão Alteração

Condições gerais para a inclusão de 
alimentos novos na lista da União

Condições gerais para a inclusão de 
alimentos novos na lista da União

A Comissão só deve autorizar e incluir um 
novo alimento na lista da União se este 

A Comissão só deve autorizar e incluir um 
novo alimento na lista da União se este 
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respeitar as seguintes condições: respeitar as seguintes condições:

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Justificação

Uma diferença insignificante no valor nutritivo não deve justificar a recusa de autorização de 
um pedido, se essa diferença não tiver impacto na saúde humana. Se ocorrer um conflito 
entre as conclusões de diferentes estudos científicos, a AESA deve ter o poder de decidir e 
retirar conclusões decisivas.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

____________________ ____________________

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

meses após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma alteração técnica,

Alteração 46

Proposta de regulamento
Artigo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

Conteúdo da lista da União Conteúdo e atualização da lista da União

Or. en

Justificação

Alinhamento pelo objetivo do Conselho, num propósito de clareza. 

Alteração 47

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Alinhamento pelo objetivo do Conselho, num propósito de clareza.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

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

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

(a) A especificação do novo alimento;

(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;

(a) 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;

(c) Os requisitos específicos de rotulagem 
suplementares para informação do 
consumidor final de qualquer característica 
ou propriedade do alimento, como a 
composição, o valor nutricional ou os 
efeitos nutricionais e a utilização prevista 
do alimento, que faça com que um novo 
alimento deixe de ser equivalente a um 
alimento existente, ou de implicações para 
a saúde de grupos específicos da 
população;

(b) Os requisitos específicos de rotulagem 
suplementares para informação do 
consumidor final de qualquer característica 
ou propriedade do alimento, como a 
composição, o valor nutricional ou os 
efeitos nutricionais e a utilização prevista 
do alimento, que faça com que um novo 
alimento deixe de ser equivalente a um 
alimento existente, ou de implicações para 
a saúde de grupos específicos da 
população;

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

(c) Os requisitos de monitorização 
pós-comercialização, em conformidade 
com o artigo 23.º

Or. en

Justificação

Alinhamento pelo objetivo do Conselho, num propósito de clareza. 
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Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 9 – título

Texto da Comissão Alteração

Procedimento de autorização da colocação 
no mercado da União de um novo alimento 
e atualização da lista da União

Procedimentos de autorização da 
colocação no mercado da União de um 
novo alimento e de atualização da lista da 
União

Or. en

Justificação

Alinhamento pelo objetivo do Conselho, num propósito de clareza. 

Alteração 50

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. 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.

1. Os procedimentos 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 disponibilizará o 
referido pedido aos Estados-Membros.

O pedido deve incluir: O pedido deve incluir:

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

(a) O nome e a descrição do novo 
alimento;

(a) O nome e a descrição do novo 
alimento;

(a-A) O processo de produção;

(b) A composição do novo alimento; (b) A composição do novo alimento;

(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;
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(c-A) O(s) método(s) de análise, se for
caso disso.

(d) Se for caso disso, uma proposta de 
condições de utilização e uma proposta de 
requisitos específicos em matéria de 
rotulagem que não induzam o consumidor 
em erro.

(d) Se for caso disso, uma proposta de 
condições de utilização e uma proposta de 
requisitos específicos em matéria de 
rotulagem que não induzam o consumidor 
em erro.

Or. en

Justificação

O pedido deve ser colocado à disposição de todos os Estados-Membros. São necessários os 
novos elementos do pedido, para que as autoridades possam comprovar se um novo alimento
pode ser autorizado.

Alteração 51

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 solicitará à AESA que 
emita o seu parecer, se a atualização da 
lista da União for suscetível de encerrar 
um risco para a saúde humana.

Or. en

Justificação

Se houver a expectativa legítima de que um alimento possa encerrar um risco para a saúde 
humana, a Comissão deve ser obrigada a solicitar parecer à AESA.

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Em derrogação ao n.º 3, a Comissão pode 
terminar o procedimento de autorização e 
renunciar à atualização, em qualquer fase 
do procedimento, se considerar que tal 
atualização não se justifica.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

Não se aplica à versão portuguesa.

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O requerente pode retirar o seu pedido
referido no n.º 1 a qualquer momento
antes da adoção do parecer da AESA 
referido no n.º 2 e terminar assim o 
procedimento de autorização de um novo 
alimento e de atualização da lista da União.

5. O requerente pode retirar o seu pedido a 
qualquer momento e terminar assim o 
procedimento de autorização de um novo 
alimento e de atualização da lista da União.

Or. en

Justificação

O requerente deve ter a possibilidade de retirar o seu pedido a qualquer momento do 
procedimento.

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração

1. 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.

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

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, considerar o 
seguinte:

(a) Se o novo alimento em causa é tão 
seguro quanto o alimento de uma categoria 
alimentar comparável já existente no 
mercado da União;

(a) Se o novo alimento em causa é tão 
seguro quanto o alimento de uma categoria 
alimentar comparável já existente no 
mercado da União;

(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.

(c) Se um novo alimento, que se destina a 
substituir outro alimento, não difere de tal 
forma deste último que o seu consumo 
normal constitua uma significativa
desvantagem nutricional para o 
consumidor.

Or. en

Justificação

Para tornar o procedimento de apresentação de um pedido mais eficaz, devem ser reduzidos 
os prazos relativos às várias etapas da sua tramitação. O papel da AESA deve ser alinhado 
pelas condições de autorização especificadas no artigo 6.°.

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A AESA transmite o seu parecer à 
Comissão, aos Estados-Membros e, se for 

2. A AESA transmite o seu parecer à 
Comissão, aos Estados-Membros e ao 
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caso disso, ao requerente. requerente.

Or. en

Justificação

O requerente é uma parte sempre relevante no processo e deve ser informado em todas as 
etapas de tramitação.

Alteração 56

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Nos casos devidamente justificados em 
que a AESA solicita informações 
complementares ao requerente, o prazo de 
nove meses previsto no n.º 1 pode ser 
prorrogado.

3. Nos casos devidamente justificados em 
que a AESA solicita informações 
complementares ao requerente, o prazo de 
nove meses previsto no n.º 1 pode ser 
prorrogado.

Após consulta ao requerente, a AESA deve 
fixar um prazo para poderem ser 
apresentadas estas informações e informar 
a Comissão do prazo suplementar 
necessário.

Após consulta ao requerente, a AESA deve 
fixar um prazo para apresentar estas 
informações e informar a Comissão a esse 
respeito.

Se a Comissão não levantar objeções nos 
oito dias úteis após ter sido informada pela 
AESA, o período de nove meses previsto 
no n.º 1 deve ser automaticamente 
prorrogado por um período correspondente 
ao período adicional. A Comissão deve 
informar os Estados-Membros dessa 
prorrogação do prazo.

Se a Comissão não levantar objeções nos 
oito dias úteis após ter sido informada pela 
AESA, o período de nove meses previsto 
no n.º 1 deve ser automaticamente 
prorrogado por um período correspondente 
ao período adicional. A Comissão deve 
informar os Estados-Membros dessa 
prorrogação do prazo.

Or. en

Justificação

Alinhamento pelo objetivo do Conselho, num propósito de clareza. 
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Alteração 57

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 prestadas à 
AESA dentro do prazo referido nesse 
número, a AESA deve estabelecer o seu 
parecer com base nas informações
disponíveis.

Or. en

Justificação

Alinhamento pelo objetivo do Conselho, num propósito de clareza.

Alteração 58

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A AESA disponibilizará as informações 
complementares a que se refere o n.º 3 à 
Comissão e aos Estados-Membros.

6. A AESA disponibilizará as informações 
complementares a que se referem o n.º 3 e 
o n.° 5 à Comissão e aos 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

As informações complementares devem ser disponibilizadas à Comissão e aos 
Estados-Membros.
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Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. 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:

1. 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:

(a) As condições previstas no artigo 6.º, se 
aplicável;

(a) as condições previstas no artigo 6.º;

(b) Quaisquer disposições pertinentes do 
direito da União;

(b) Quaisquer disposições pertinentes do 
direito da União;

(c) O parecer da AESA; (c) O parecer da AESA;

(d) Quaisquer outros fatores legítimos 
pertinentes para o pedido em análise.

(d) Quaisquer outros fatores legítimos 
pertinentes para o pedido em análise.

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

Or. en

Justificação

Para tornar o processo de apresentação de um pedido mais eficaz, devem ser reduzidos os 
prazos relativos às várias etapas da sua tramitação. Em casos normais, a Comissão não 
necessita de nove meses para preparar um projeto de ato de execução. Seis meses deveriam 
ser suficientes, já que o artigo 21.° prevê prorrogações ad hoc em casos difíceis. Nos termos 
do artigo 6.°, torna-se claro que nem todas as condições são sempre aplicáveis, pelo que os 
termos "se aplicável" são aqui redundantes e podem induzir em erro.

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2
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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.

Or. en

Justificação

Para tornar o processo de apresentação de um pedido mais eficaz, devem ser reduzidos os 
prazos relativos às várias etapas da sua tramitação. Em casos normais, a Comissão não 
necessita de nove meses para preparar um projeto de ato de execução. Seis meses deveriam 
ser suficientes, já que o artigo 21.° prevê prorrogações ad hoc em casos difíceis.

Alteração 61

Proposta de regulamento
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

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

Competências de execução que 
estabelecem os requisitos administrativos e 
científicos para os pedidos

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

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

(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;

(b) As modalidades de controlo da validade 
desses pedidos;

(b) As modalidades de controlo da validade 
desses pedidos;

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

(c) O tipo de informações a incluir no 
parecer da AESA referido no artigo 10.º

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 de execução devem ser adotados 
de acordo com o procedimento de exame a 
que se refere o artigo 27.º, n.º 3.
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____________________ ____________________
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

Justificação

Alinhamento pelo objetivo do Conselho, num propósito de correção terminológica. 

Alteração 62

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Notificação de alimentos tradicionais de 
países terceiros

Notificação de alimentos tradicionais de 
países terceiros

Um requerente que tencione colocar no 
mercado da União alimentos tradicionais 
de um país terceiro deve notificar essa 
intenção à Comissão.

Um requerente que tencione colocar no 
mercado da União alimentos tradicionais 
de um país terceiro pode optar por
notificar essa intenção à Comissão.

A notificação deve incluir as seguintes 
informações:

A notificação deve incluir as seguintes 
informações:

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

(a) O nome e a descrição do alimento 
tradicional;

(a) O nome e a descrição do alimento 
tradicional;

(b) A sua composição; (b) A sua composição;

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

(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;

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

Or. en
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Justificação

Alinhamento pelo objetivo do Conselho, a fim de permitir que o requerente se submeta a um 
processo estandardizado de apresentação de um pedido relativo a um novo alimento, se, por 
exemplo, não forem suficientes as provas abonatórias de um consumo alimentar seguro num 
país terceiro.

Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 14 – título

Texto da Comissão Alteração

Procedimento para alimentos tradicionais 
de países terceiros

Procedimento para a notificação da 
colocação no mercado de alimentos 
tradicionais de países terceiros.

Or. en

Justificação

Alinhamento pelo objetivo do Conselho, num propósito de correção terminológica.

Alteração 64

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 no prazo de um 
mês a notificação válida prevista no artigo 
13.º aos Estados-Membros e à AESA.

Or. en

Justificação

Para tornar o processo de apresentação de um pedido mais eficaz, devem ser reduzidos os 
prazos relativos às várias etapas da sua tramitação.
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Alteração 65

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, se o 
alimento em causa for suscetível de 
representar um risco de segurança para a
saúde humana, apresentar à Comissão 
objeções de segurança fundamentadas à 
colocação no mercado da União do 
alimento tradicional em causa.

Or. en

Justificação

As notificações válidas não devem ser indevidamente impedidas de alcançar o mercado por 
força de requisitos de prova que constituam uma sobrecarga desnecessária. 

Alteração 66

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 o requerente 
de qualquer objeção de segurança 
fundamentada, assim que a mesma lhe for 
transmitida. Os Estados-Membros, a 
AESA e o requerente devem ser 
informados do resultado do procedimento 
previsto no n.º 2.

Or. en
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Justificação

O requerente deve poder começar a preparar o processo de autorização assim que seja claro 
que isso é necessário.  

Alteração 67

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 deve autorizar a 
colocação no mercado da União do 
alimento tradicional em causa e atualizar a 
lista da União no prazo de um mês.

Or. en

Justificação

Para tornar o processo de apresentação de um pedido mais eficaz, devem ser reduzidos os 
prazos relativos às várias etapas da sua tramitação. 

Alteração 68

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 de segurança fundamentadas, a 
Comissão não deve autorizar a colocação 
no mercado do alimento tradicional em 
causa nem atualizar a lista da União.

Or. en
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Justificação

Estas palavras são redundantes à luz da alteração ao n.° 2 do mesmo artigo.

Alteração 69

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 segundo parágrafo 
do 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.

Or. en

Justificação

Alinhamento pelo objetivo do Conselho, num propósito de clareza. 

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Nos casos devidamente justificados em 
que a AESA solicita informações 
complementares ao requerente, o prazo de 
seis meses previsto no n.º 1 pode ser 
prorrogado.

4. Nos casos devidamente justificados em 
que a AESA solicita informações 
complementares ao requerente, o prazo de 
seis meses previsto no n.º 1 pode ser 
prorrogado.

Após consulta ao requerente, a AESA deve 
fixar um prazo para apresentar estas 
informações e informar a Comissão do 
prazo suplementar necessário.

Após consulta ao requerente, a AESA deve 
fixar um prazo para apresentar estas 
informações e informar a Comissão a esse 
respeito.

Se a Comissão não levantar objeções nos 
oito dias úteis após ter sido informada pela 

Se a Comissão não levantar objeções nos 
oito dias úteis após ter sido informada pela 
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AESA, o período de seis meses previsto no 
n.º 1 deve ser automaticamente prorrogado 
por um período correspondente ao período 
adicional. A Comissão deve informar os 
Estados-Membros dessa prorrogação do 
prazo.

AESA, o período de seis meses previsto no 
n.º 1 deve ser automaticamente prorrogado 
por um período correspondente ao período 
adicional. A Comissão deve informar os 
Estados-Membros dessa prorrogação do 
prazo.

Or. en

Justificação

Alinhamento pelo objetivo do Conselho, num propósito de clareza. 

Alteração 71

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 prestadas à 
AESA dentro do prazo referido nesse 
número, a AESA deve concluir o seu 
parecer com base nas informações
disponíveis.

Or. en

Justificação

Alinhamento pelo objetivo do Conselho, num propósito de clareza. 

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Nestes casos, a AESA emite o seu parecer 
no prazo de seis meses previsto no n.º 1. 

(Não se aplica à versão portuguesa.) 



PR\1036384PT.doc 51/68 PE537.480v02-00

PT

Or. en

Justificação

Alinhamento pelo objetivo do Conselho, num propósito de clareza. 

Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 17 – título

Texto da Comissão Alteração

Autorização de um alimento tradicional de 
um país terceiro e atualização da lista da 
União

Autorização de um alimento tradicional de 
um país terceiro e atualizações da lista da 
União

Or. en

Justificação

Alinhamento pelo objetivo do Conselho, num propósito de clareza.

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. 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 de execução para autorizar a colocação 
no mercado da União do alimento 
tradicional de um país terceiro e deve
atualizar a lista da União, tendo em conta o 
seguinte:

(a) As condições previstas no artigo 6.º, se 
aplicável;

(a) as condições previstas no artigo 6.º;

(b) Quaisquer disposições pertinentes do (b) Quaisquer disposições pertinentes do 
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direito da União; direito da União;

(c) O parecer da AESA; (c) O parecer da AESA;

(d) Quaisquer outros fatores legítimos 
pertinentes para o pedido em análise.

(d) Quaisquer outros fatores legítimos 
pertinentes para o pedido em análise.

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

Or. en

Justificação

Alinhamento pelo objetivo do Conselho, num propósito de clareza. Nos termos do artigo 6.°, 
torna-se claro que nem todas as condições são sempre aplicáveis, pelo que os termos "se 
aplicável" são aqui redundantes e podem induzir em erro.

Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafos 1 e 2

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação ao n.º 1, a Comissão pode 
terminar o procedimento de autorização e 
renunciar à atualização, em qualquer fase 
do procedimento, se considerar que tal 
atualização não se justifica.

Em derrogação ao n.º 1, a Comissão pode 
terminar o procedimento de autorização e 
renunciar à atualização, em qualquer fase 
do procedimento, se considerar que tal 
atualização não se justifica.

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.

A Comissão 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.

Or. en

Justificação

Alinhamento pelo objetivo do Conselho, num propósito de clareza.
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Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

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

Os artigos 9.º a 12.º são aplicáveis para 
retirar um alimento tradicional de um país 
terceiro da lista da União ou para aditar, 
retirar ou alterar as especificações,
condições de uso, requisitos adicionais de 
rotulagem específicos ou requisitos de 
monitorização pós-comercialização ou
restrições respeitantes à inclusão de um 
alimento tradicional de um país terceiro na 
lista da União.

Or. en

Justificação

Alinhamento pelo objetivo do Conselho, num propósito de clareza. 

Alteração 77

Proposta de regulamento
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º Competências de execução
relativamente a requisitos administrativos 
e científicos associados a alimentos 
tradicionais de países terceiros

Competências de execução que 
estabelecem os requisitos administrativos e 
científicos associados a alimentos 
tradicionais de países terceiros

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

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

(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;

(b) As modalidades de controlo da validade 
dessas notificações e desses pedidos;

(b) As modalidades de controlo da validade 
dessas notificações e desses pedidos;
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(c) As etapas processuais para o 
intercâmbio de informações com os 
Estados-Membros e com a AESA para a 
apresentação de objeções de segurança 
fundamentadas, tal como referido no 
artigo 14.º, n.ºs 2, 4 e 5;

(c) As etapas processuais para o 
intercâmbio de informações com os 
Estados-Membros e com a AESA para a 
apresentação de objeções de segurança 
fundamentadas, tal como referido no 
artigo 14.º, n.ºs 2, 4 e 5;

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

(d) O tipo de informações a incluir no 
parecer da AESA referido no artigo 16.º

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 de execução devem ser adotados 
de acordo com o procedimento de exame a 
que se refere o artigo 27.º, n.º 3.

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

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

Or. en

Justificação

Alinhamento pelo objetivo do Conselho, num propósito de correção terminológica.

Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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.

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 disponíveis.

Or. en

Justificação

Alinhamento pelo objetivo do Conselho, num propósito de clareza. 
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Alteração 79

Proposta de regulamento
Artigo 21

Texto da Comissão Alteração

Prorrogação dos prazos Prorrogação ad hoc dos 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.

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 justificar uma prorrogação 
adequada.

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

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

Or. en

Justificação

Regra geral, as prorrogações deveriam ser excecionais e adequadas. O requerente deve ser o 
primeiro a ser informado sobre tal prorrogação.

Alteração 80

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 
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previstos nos artigos 10.°, n.° 1, 11.°, n.°s 
1 ou 2, 16.°, n.° 1 e 17.°, n.° 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.

Or. en

Justificação

Dado que o processo de autorização de novos alimentos será centralizado, torna-se possível 
que a Comissão procure desenvolver esforços para prosseguir ambos os processos em 
concomitância. É desejável que ambos os períodos de proteção de dados decorram em 
simultâneo, a fim de proporcionar segurança jurídica aos requerentes. A Comissão deve 
consultar o requerente, dado que o alinhamento de ambos os processos pode dar origem a
um atraso significativo de um dos processos, o que pode constituir um resultado indesejado 
para o requerente.

Alteração 81

Proposta de regulamento
Artigo 22 – título

Texto da Comissão Alteração

Confidencialidade do pedido para a 
atualização da lista da União

Confidencialidade do pedido para 
atualizações da lista da União

Or. en

Justificação

Alinhamento pelo objetivo do Conselho, num propósito de clareza. 

Alteração 82

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. O requerente pode solicitar o tratamento 
confidencial de certas informações 
apresentadas ao abrigo do presente 
regulamento nos casos em que a 
divulgação dessas informações possa 
prejudicar significativamente a sua posição 
competitiva.

1. O requerente pode solicitar o tratamento 
confidencial de certas informações 
apresentadas ao abrigo do presente 
regulamento nos casos em que a 
divulgação dessas informações possa 
prejudicar a sua posição competitiva.

Or. en

Justificação

Os requerentes não devem precisar de demonstrar um prejuízo significativo da sua posição 
competitiva para reclamarem proteção de dados. Isso constitui um limiar demasiado elevado 
e funcionará como um desincentivo para os requerentes.

Alteração 83

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do n.º 1, o requerente indica, 
de entre as informações comunicadas, 
quais as que quer ver tratadas de forma 
confidencial e fornece todas as 
informações necessárias para fundamentar 
o seu pedido de confidencialidade. Em tais 
casos, será dada uma justificação suscetível 
de confirmação.

2. Para efeitos do n.º 1, o requerente indica, 
de entre as informações comunicadas, 
quais as partes que quer ver tratadas de 
forma confidencial e fornece todas as 
informações necessárias para fundamentar 
o seu pedido de confidencialidade. Em tais 
casos, será dada uma justificação suscetível 
de confirmação.

Or. en

Justificação

Alinhamento pelo objetivo do Conselho, num propósito de clareza. 
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Alteração 84

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Depois de ter sido informado da posição 
da Comissão sobre o pedido, os 
requerentes dispõem de um prazo de três 
semanas para retirar o seu pedido e 
preservar, assim, a confidencialidade das 
informações comunicadas.

3. Depois de comunicada a posição da 
Comissão sobre o pedido, a 
confidencialidade deve ser observada por 
um período de três semanas caso o 
requerente decida retirar o pedido.

Até ao termo deste prazo, a 
confidencialidade é mantida.

Or. en

Justificação

Importa que fique claro que os requerentes têm direito à confidencialidade durante três 
semanas, sejam quais for as circunstâncias que antecedem a decisão de retirar o seu pedido.

Alteração 85

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. 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.

4. Após o termo do período referido no 
n.º 3, a Comissão pode decidir, se o 
requerente não tiver retirado o pedido, e 
tomando seriamente em consideração o 
pedido do requerente, quais as partes das
informações que devem permanecer 
confidenciais e, no caso de ter sido tomada 
uma decisão, notificará os 
Estados-Membros e o requerente em 
conformidade.

Todavia, a confidencialidade não se deve 
aplicar à seguinte informação:

Todavia, a confidencialidade não se deve 
aplicar à seguinte informação:

(a) O nome e endereço do requerente; (a) O nome e endereço do requerente;
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(b) O nome e a descrição do novo 
alimento;

(b) O nome e a descrição do novo 
alimento;

(c) A utilização proposta do novo 
alimento;

(c) As condições propostas de utilização 
do novo alimento;

(d) Um resumo dos estudos apresentados 
pelo requerente;

(d) Um resumo dos estudos apresentados 
pelo requerente;

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

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

Or. en

Justificação

A Comissão deve conceder confidencialidade aos pedidos, exceto nos casos claramente 
definidos, enunciados no presente artigo. Os métodos de análise devem manter-se 
confidenciais devido à natureza comercialmente sensível dos dados.

Alteração 86

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.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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Alteração 87

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. A aplicação dos n.ºs 1 a 6 não prejudica
a circulação das informações relativas ao 
pedido entre a Comissão, os 
Estados-Membros e a AESA.

7. A aplicação dos n.°s 1 a 6 não prejudica
o intercâmbio das informações relativas ao 
pedido entre a Comissão, os 
Estados-Membros e a AESA.

Or. en

Justificação

Alinhamento pelo objetivo do Conselho, num propósito de clareza. 

Alteração 88

Proposta de regulamento
Artigo 23

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 pode, por razões de 
segurança alimentar, e tendo em conta o 
parecer da AESA, impor requisitos de 
monitorização pós-comercialização. Esses 
requisitos devem ser devidamente 
justificados e podem incluir, numa base 
casuística, a identificação dos pertinentes 
operadores das empresas do setor 
alimentar.

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;

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

Or. en

Justificação

Os requisitos em matéria de monitorização pós-comercialização e de informações adicionais
devem ser tratados separadamente. O texto do novo artigo 23.° reflete a redação proposta 
pelo Conselho, mas acrescenta os termos "deve ser devidamente justificado" para indicar que 
só deve ser aplicável em circunstâncias excecionais.

Alteração 89

Proposta de regulamento
Artigo 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.°-A

Requisitos de informação adicionais

Todo o operador de uma empresa do setor 
alimentar que introduziu no mercado um 
novo alimento informa imediatamente a 
Comissão sobre qualquer informação de 
que tenha conhecimento, relativa a:

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

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

A Comissão disponibiliza essas 
informações aos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Os requisitos em matéria de informações adicionais devem ser tratados separadamente dos 
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requisitos sobre monitorização pós-comercialização.

Alteração 90

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 cinco anos 
a contar da data da autorização do novo 
alimento sem o acordo do requerente
inicial.

Or. en

Justificação

Alinhamento pelo objetivo do Conselho, num propósito de clareza.

Alteração 91

Proposta de regulamento
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A proteção de dados é concedida se 
forem preenchidas as seguintes condições:

2. A proteção de dados é concedida pela 
Comissão se forem preenchidas as 
seguintes condições:

(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 requerente inicial declarou, no 
momento da apresentação do primeiro 
pedido, que as provas científicas 
recentemente desenvolvidas ou os dados 
científicos estavam abrangidos pela 
propriedade intelectual, 
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independentemente de esses dados terem 
sido publicados numa revista científica;

(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 inicial tinha direito 
exclusivo de referência às provas 
científicas de propriedade intelectual ou 
aos dados científicos na altura da 
apresentação do primeiro pedido; e

(c) O novo alimento não podia ter sido 
autorizado sem a apresentação das provas 
científicas de propriedade intelectual ou 
dos dados científicos pelo requerente
anterior.

(c) O novo alimento não podia ter sido 
autorizado sem a apresentação das provas 
científicas de propriedade intelectual ou 
dos dados científicos pelo requerente
inicial.

Todavia, o requerente anterior pode 
acordar com um requerente subsequente 
que tais provas científicas de propriedade 
intelectual e dados científicos podem ser 
utilizados.

Todavia, o requerente anterior pode 
acordar com um requerente subsequente 
que tais provas científicas de propriedade 
intelectual e dados científicos podem ser 
utilizados.

Or. en

Justificação

A proteção de dados deve ser concedida em caso de publicação de um estudo numa revista 
científica. É extremamente importante para a inovação que a indústria trabalhe estreitamente 
com cientistas e académicos. As disposições sobre proteção de dados não devem prejudicar 
essa cooperação. Alinhamento pelo objetivo do Conselho, num propósito de clareza.

Alteração 92

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O facto de o novo alimento só poder ser 
colocado no mercado da União pelo 
requerente referido na alínea c) durante o 
período de proteção de dados, a menos que 
algum requerente posterior obtenha 
autorização para o alimento sem referência 
às provas científicas de propriedade 
intelectual ou aos dados científicos 
designados como tal pelo requerente
anterior;

d) O facto de o novo alimento só poder ser 
colocado no mercado da União pelo 
requerente referido na alínea c) durante o 
período de proteção de dados, a menos que 
algum requerente posterior obtenha 
autorização para o alimento sem referência 
às provas científicas de propriedade 
intelectual ou aos dados científicos 
designados como tal pelo requerente
inicial;
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Or. en

Justificação

Alinhamento pelo objetivo do Conselho, num propósito de clareza.

Alteração 93

Proposta de regulamento
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As provas científicas ou os dados 
científicos protegidos em conformidade 
com o artigo 24.º ou para os quais o 
período de proteção ao abrigo desse artigo 
terminou não devem ser novamente objeto 
de proteção.

2. As provas científicas ou os dados 
científicos protegidos em conformidade 
com o artigo 24.º ou para os quais o 
período de proteção ao abrigo desse artigo 
terminou não devem ser objeto de proteção
renovada.

Or. en

Justificação

Alinhamento pelo objetivo do Conselho, num propósito de clareza.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Antecedentes
As regras da União em matéria de novos alimentos foram estabelecidas pelo Regulamento 
(CE) n.º 258/97 do Parlamento Europeu e do Conselho e pelo Regulamento (CE) n.º 
1852/2001 da Comissão. Os operadores das empresas do setor alimentar, as partes 
interessadas do setor e os decisores políticos das instituições da União reconheceram que 
qualquer novo alimento ou ingrediente alimentar requer uma autorização prévia à colocação 
no mercado, de modo a preservar um elevado nível de proteção da saúde humana e dos 
interesses dos consumidores, tal como os cidadãos europeus agora esperam.  

No entanto, ninguém podia antever os substanciais progressos científicos e tecnológicos 
registados no setor alimentar, que vieram colocar em causa a adequação da atual definição de 
"novos alimentos" do Regulamento (CE) n.° 258/97. Desde que este regulamento entrou em 
vigor, desenvolveu-se uma vasta série de novos alimentos e ingredientes alimentares, 
incluindo alimentos contendo, consistindo de ou produzidos a partir de microorganismos, 
fungos e algas, ou alimentos com uma estrutura molecular primária intencionalmente 
modificada. A definição de novos alimentos em vigor não contempla estes tipos de alimentos 
e ingredientes alimentares.
   
Torna-se por isso claramente necessário rever a definição contida no Regulamento. Numa 
proposta da Comissão de 2008 tentou rever-se o regulamento. Apesar de um acordo 
considerável na fase do comité de conciliação, a inclusão da introdução no mercado de 
alimentos obtidos a partir de animais clonados acabou em última análise por ser demasiado 
controversa para que um acordo político fosse alcançado. Em dezembro de 2013, a Comissão 
apresentou uma nova proposta destinada a rever o regulamento existente, proposta essa que 
incluía os pontos anteriormente acordados na fase do comité de conciliação, mas que excluía a 
questão relativa à clonagem, em relação à qual a Comissão optou antes por apresentar duas 
propostas distintas.

Clarificar o âmbito de aplicação e a definição do que constitui um novo alimento continua,
por isso, a ser uma questão em suspenso. No entanto, não é a única questão que requer um 
exame minucioso. Além do âmbito de aplicação e da definição, os outros aspetos que 
suscitam particular preocupação consistem em apurar se é possível racionalizar o 
procedimento de autorização através das propostas da Comissão, e se as disposições em 
matéria de proteção de dados são suficientes para favorecer a inovação e a competitividade do 
setor alimentar europeu.

Os três principais aspetos relativos à definição, à racionalização do procedimento de
autorização e a disposições sólidas em matéria de proteção de dados não constituem uma lista 
exaustiva, mas os principais domínios de preocupação do relator em relação à proposta da 
Comissão, pelo que é neles que se centram as suas alterações.

Objeto, objetivo e âmbito de aplicação
O Regulamento (CE) n.° 258/97 visava introduzir uma avaliação prévia à colocação no 
mercado para determinadas categorias de produtos bem definidos, de modo a que todos os 



PE537.480v02-00 66/68 PR\1036384PT.doc

PT

novos alimentos introduzidos no mercado não tivessem um impacto negativo na saúde
humana, nos interesses dos consumidores ou no funcionamento do mercado interno. Isto 
significou também que as novas formulações de produtos alimentares contendo ingredientes
existentes introduzidos no mercado após 15 de maio de 1997 não seriam desnecessariamente 
sobrecarregadas pelo Regulamento sobre novos alimentos. 

A nova proposta da Comissão mantém a disposição segundo a qual um novo alimento é um 
produto ou ingrediente alimentar colocado no mercado que não tenha sido utilizado de forma 
significativa para consumo humano antes da entrada em vigor do Regulamento (CE) n.°
258/97. A nova proposta apresenta uma diferença de relevo, que consiste na eliminação de 
categorias bem precisas daquilo que constitui um novo alimento. As categorias elencadas são 
utilizadas unicamente a título de exemplo, e não constituem uma lista exaustiva de novos 
alimentos.

Após uma ampla consulta aos produtores locais, peritos e operadores das empresas do setor 
alimentar, torna-se claro que a definição proposta é totalmente insatisfatória, carece de 
segurança jurídica e, em última análise, não logra clarificar o âmbito de aplicação e a 
definição de "novo alimento" – um objetivo fundamental das novas propostas da Comissão. 
Se é de enaltecer a intenção da Comissão de ampliar o conceito de "novo alimento", de modo 
a abarcar todos os tipos de inovação alimentar, já a eliminação das categorias criou um 
desconforto considerável, levando muitas partes interessadas a perguntar se a definição seria 
aplicável retroativamente a todos os alimentos colocados no mercado desde 15 de maio de 
1997 e se tais produtos poderiam ser objeto de impugnação jurídica por parte dos Estados-
Membros ou dos seus concorrentes comerciais.

Embora todas as partes interessadas do setor alimentar concordassem em que a nova definição 
seria impraticável, as opiniões divergiram mais quanto à sua substituição. Dada a necessidade 
de reconhecer os progressos científicos e tecnológicos do setor alimentar e de melhorar a 
segurança jurídica, o relator entende que a forma mais sensata de agir seria reintroduzir, de
forma atualizada, as categorias de novos alimentos, num esforço para adequar "à prova do 
tempo" o regulamento sobre novos alimentos a desenvolvimentos imprevistos no setor.

O relator apresentou por conseguinte alterações destinadas a reintroduzir categorias de 
alimentos bem como a introduzir novas categorias de alimentos dotados de uma estrutura 
molecular primária nova ou intencionalmente modificada, alimentos contendo, consistindo de 
ou produzidos a partir de microorganismos, fungos e algas, e novos alimentos constituídos 
por, ou produzidos a partir de plantas ou animais, no intuito de adequar o regulamento aos
progressos tecnológicos e aos novos tipos de alimentos que entram no mercado da União. 

Racionalização do processo de autorização
Um dos objetivos indicados pela Comissão na nova proposta consiste em simplificar e 
racionalizar o processo regulamentar, reduzindo desse modo o ónus administrativo para os 
requerentes, as autoridades dos Estados-Membros e a própria Comissão.

O atual processo de autorização prévia à colocação no mercado foi criticado pelo facto de ser 
demasiado dispendioso e demorado, tendo-se apurado que, em média, é necessário um 
período de três anos para que um pedido de autorização de um novo alimento seja deferido. A 
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necessidade de esse pedido ser examinado pela autoridade competente do Estado-Membro e,
em seguida, pela Comissão constitui uma desnecessária duplicação de tempo e de recursos 
canalizados para cada pedido. 

A Comissão reconheceu justamente que as longas demoras no processo, bem como os custos 
inerentes à apresentação de um pedido, têm criado um obstáculo à inovação e à participação 
das PME. Embora seja de enaltecer a iniciativa de centralizar e racionalizar o processo de 
autorização, o relator receia que a proposta da Comissão não seja suficiente para reduzir o 
período de tempo que os requerentes possam enfrentar.  

O relator apresentou alterações que, na sua ótica, poderiam tornar mais eficaz a tramitação do 
pedido, se os prazos relativos às várias etapas do processo de requerimento fossem indicados 
ou então reduzidos. A título de exemplo, onde a Comissão solicita um parecer à Autoridade 
Europeia para a Segurança dos Alimentos (AESA), deveria transmitir a esta última um pedido
válido relativo a um novo alimento dentro do prazo de um mês, em vez de esse prazo ser 
indeterminado. Do mesmo modo, o relator considera que deveria ser reduzido o número de
meses necessário para que a Comissão apresente ao Comité Permanente da Cadeia Alimentar 
e da Saúde Animal um projeto de ato de execução, de modo a tornar o processo mais célere. 

A introdução destes prazos não só melhoraria a eficácia do procedimento de autorização, mas 
forneceria também um elemento adicional de segurança aos requerentes, aos Estados-
Membros e à Comissão. As propostas modificadas mantêm além disso um grau de 
flexibilidade tanto em relação à Comissão como à AESA, permitindo, se necessário, uma
prorrogação adequada dos prazos para a apresentação de um pedido. Estas prorrogações
deverão no entanto constituir antes uma exceção e não a norma.

Proteção de dados 
Embora um processo de autorização racional permita indubitavelmente reduzir os custos 
suportados pelos requerentes, trata-se de um esforço que inevitavelmente pode comportar 
custos consideráveis, em particular se o requerente desenvolveu novas técnicas de produção, 
novos métodos científicos, ou se, além disso, teve de reunir os dados pertinentes a fim de 
respeitar a disposição relativa a um "historial de utilização segura" que se aplica aos produtos
alimentares tradicionais provenientes de países terceiros. 

Por isso, o investimento do requerente deveria beneficiar de uma proteção adequada, de modo 
a encorajar os operadores do setor alimentar a melhorarem a competitividade e a inovação do 
setor. De acordo com as propostas da Comissão, um requerente pode assegurar a proteção de 
dados relativamente a produtos inovadores por um período de cinco anos. É necessário um 
regime sólido de proteção de dados para contrabalançar a criação, por parte da Comissão, do
processo de autorização genérica, com base no qual a autorização de um novo produto 
alimentar permitirá a um concorrente colocar no mercado alimentos ou ingredientes
alimentares semelhantes. 

À passagem da "equivalência substancial", prevista no regulamento vigente, para autorizações 
genéricas, previstas na nova proposta, é subjacente o potencial de incentivar a inovação. No 
entanto, a proposta, na sua forma atual, representa uma ameaça para o contributo inestimável 
que a cooperação entre cientistas de centros de investigação ou universidades e requerentes 
pode prestar. A proteção de dados deve ser garantida em caso de publicação de estudos numa
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revista científica, à semelhança dos regimes de proteção de dados vigentes nos Estados 
Unidos da América, no intuito de encorajar, em vez de reprimir, relações de trabalho 
profícuas.

Além disso, a revisão da avaliação de impacto de 2008 da Comissão, apresentada à Comissão 
do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, detetou uma questão relativa a um 
conflito potencial entre o Regulamento (CE) n.° 258/97 e o Regulamento (CE) n.° 1924/2006, 
em que o requerente pode solicitar autorização para um novo alimento e para uma ou mais 
alegações de saúde em relação a esse mesmo alimento, e em que a proteção de dados é 
justificada ao abrigo das disposições de ambos os regulamentos. Embora a modificação do 
Regulamento (CE) n.° 1924/2006 não se insira dentro do âmbito da proposta, o relator 
considera que a Comissão,  no presente, não se deveria poupar a esforços para processar 
pedidos de forma concomitante neste tipo de situações, para que os requerentes que tenham 
obtido deferimento ao abrigo de um regulamento não se vejam confrontados com demoras 
injustificadas por força do outro. 

A necessidade de um sólido regime de proteção de dados não deve no entanto ser 
concretizada a expensas de uma maior transparência do processo de autorização, pelo que o 
relator apresentou algumas alterações no sentido de requerer à Comissão que publicasse
orientações detalhadas destinadas aos potenciais requerentes, e que mantivesse estes últimos, 
bem como as autoridades dos Estados-Membros, informados sobre a situação de um pedido a
cada etapa de tramitação.

Conclusão  

A revisão do regulamento sobre novos alimentos faz todo o sentido e é, na verdade,
necessária, atendendo aos progressos científicos e tecnológicos que têm vindo a ser realizados 
no setor alimentar desde 15 de maio de 1997. Este setor é um dos mais competitivos e 
inovadores do mercado interno da União, pelo que é o único adequado para que a legislação
reflita uma nova realidade. 

Depois de uma ampla consulta aos produtores locais, peritos do setor e aos operadores do 
setor alimentar, torna-se claro que os três principais domínios de preocupação são a definição 
de novo alimento, a racionalização do processo de autorização e disposições sólidas em 
matéria de proteção de dados. No domínio complexo e técnico dos novos alimentos, do que as 
partes interessadas mais necessitam é de um processo eficaz, que ofereça segurança e 
proteção adequada aos seus produtos. O relator considera as alterações apresentadas no 
presente relatório sensatas e viáveis em relação à proposta da Comissão, ao mesmo tempo que 
reconhecem a vontade do Conselho em garantir maior clareza num futuro regulamento sobre 
novos alimentos.


