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21.10.2015 A8-0046/92 

Alteração  92 

Sylvie Goddyn 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0046/2014 

James Nicholson 

Novos alimentos 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

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 Conselho
17

, no 

Regulamento (CE) n.º 1925/2006 do 

Parlamento Europeu e do Conselho
18

 e no 

Regulamento (CE) n.º 609/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho
19

. 

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. 

(8) As vitaminas, os minerais e outras 

substâncias destinadas a ser utilizadas em 

suplementos alimentares ou acrescentadas 

a alimentos, bem como os substitutos 

integrais da dieta para controlo do peso, 

estão sujeitos às regras previstas na 

Diretiva 2002/46/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho
17

, no 

Regulamento (CE) n.º 1925/2006 do 

Parlamento Europeu e do Conselho
18

 e no 

Regulamento (CE) n.º 609/2013 do 

Parlamento Europeu e do Conselho
19

. 

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. As fórmulas para lactentes, 

as fórmulas de transição, os alimentos 

transformados à base de cereais e os 

alimentos para bebés destinados a 

lactentes e crianças pequenas, bem como 

os alimentos para fins medicinais 

específicos, deveriam ser objeto de um 

regulamento específico, atendendo à 

particular fragilidade destes 

consumidores. 

  

__________________ __________________ 
17

 Diretiva 2002/46/CE do Parlamento Europeu e do 
17

 Diretiva 2002/46/CE do Parlamento Europeu e do 
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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). 

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. fr 

Justificação 

A particular fragilidade dos lactentes, das crianças pequenas e dos doentes justifica a adoção 

de um regulamento adaptado e diferente do texto apresentado. 
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21.10.2015 A8-0046/93 

Alteração  93 

Sylvie Goddyn 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0046/2014 

James Nicholson 

Novos alimentos 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. O presente regulamento estabelece 

regras para a colocação de novos alimentos 

no mercado da União, a fim de garantir o 

funcionamento eficaz do mercado interno, 

assegurando simultaneamente um elevado 

nível de proteção da saúde humana e dos 

interesses dos consumidores. 

1. O presente regulamento estabelece 

regras para a colocação de novos alimentos 

no mercado da União, a fim de garantir um 

elevado nível de proteção da saúde 

humana, dos animais e dos interesses dos 

consumidores. O regulamento é 

igualmente aplicável aos produtos 

destinados à alimentação humana e à 

alimentação animal, independentemente 

de se tratar de animais de rendimento ou 

de animais de companhia. 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0046/94 

Alteração  94 

Sylvie Goddyn 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0046/2014 

James Nicholson 

Novos alimentos 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 1-A O presente regulamento proíbe a 

colocação no mercado de nanomateriais 

destinados à alimentação humana e 

animal, bem como de alimentos que 

contenham nanomateriais
1-A

. 

 __________________ 

 1-A
 A proibição dos nanomateriais destinados à 

alimentação é aplicável à integralidade do texto. 

Or. fr 
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21.10.2015 A8-0046/95 

Alteração  95 

Sylvie Goddyn 

em nome do Grupo ENF 

 

Relatório A8-0046/2014 

James Nicholson 

Novos alimentos 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 3 – alínea c) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Os requisitos específicos de rotulagem 

suplementares para informação do 

consumidor final de qualquer característica 

ou propriedade do alimento, como a 

composição, o valor nutricional ou os 

efeitos nutricionais e a utilização prevista 

do alimento, que faça com que um novo 

alimento deixe de ser equivalente a um 

alimento existente, ou de implicações para 

a saúde de grupos específicos da 

população; 

c) Os requisitos específicos de rotulagem 

suplementares para informação do 

consumidor final de qualquer característica 

ou propriedade do alimento, como a 

composição, nomeadamente a presença de 

nanomateriais, que deve ser indicada por 

meio da fórmula «contém 

nanomateriais», 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; 

 

Or. fr 

 

 

 

 

 


