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21.10.2015 A8-0046/106 

Alteração  106 

Pavel Poc 

em nome do Grupo S&D 

Lynn Boylan 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Bart Staes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Eleonora Evi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0046/2014 

James Nicholson 

Novos alimentos 

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

Proposta de regulamento 

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

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 i-D) alimentos que consistam em plantas 

ou partes destas ou que tenham sido 

isolados ou produzidos a partir das 

mesmas, exceto se esses alimentos tiverem 

um historial de utilização alimentar 

segura na União e consistirem numa 

planta ou numa variedade da mesma 

espécie ou tiverem sido isolados ou 

produzidos a partir da mesma, devendo 

essas plantas ser obtidas por: 

 – práticas de propagação tradicionais que 

tenham sido utilizadas para a produção de 

alimentos na União antes de 15 de maio 

de 1997, ou 

 – práticas de propagação não tradicionais 

que não tenham sido utilizadas para a 

produção de alimentos na União antes de 

15 de maio de 1997 e não deem origem a 

alterações significativas da composição 

ou da estrutura do alimento que afetem o 

seu valor nutritivo, o seu metabolismo ou 

o seu teor de substâncias indesejáveis, 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/107 

Alteração  107 

Pavel Poc 

em nome do Grupo S&D 

Lynn Boylan 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Bart Staes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Eleonora Evi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0046/2014 

James Nicholson 

Novos alimentos 

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

Proposta de regulamento 

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

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 i-E) alimentos que consistam em animais 

ou partes destes ou que tenham sido 

isolados ou produzidos a partir dos 

mesmos, exceto se se tratar de animais 

obtidos através de práticas de reprodução 

tradicionais utilizadas para a produção de 

alimentos na União antes de 15 de maio 

de 1997 e se os alimentos produzidos a 

partir desses animais tiverem um historial 

de utilização alimentar segura na União, 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/108 

Alteração  108 

Pavel Poc 

em nome do Grupo S&D 

Eleonora Evi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0046/2014 

James Nicholson 

Novos alimentos 

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

Proposta de regulamento 

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

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 i-F) alimentos que consistam em culturas 

de células ou culturas de tecidos 

provenientes de animais, plantas, 

microrganismos, fungos ou algas, ou que 

tenham sido isolados ou produzidos a 

partir dessas culturas, 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/109 

Alteração  109 

Pavel Poc 

em nome do Grupo S&D 

Lynn Boylan 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Bart Staes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Eleonora Evi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0046/2014 

James Nicholson 

Novos alimentos 

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

Proposta de regulamento 

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

 

 

Texto da Comissão Alteração 

ii) alimentos que contenham ou sejam 

constituídos por «nanomateriais 

artificiais», tal como definidos no artigo 

2.º, n.º 2, alínea t), do Regulamento (UE) 

n.º 1169/2011, 

ii) alimentos que sejam constituídos por 

«nanomateriais artificiais», tal como 

definidos na alínea a-A) do presente 

número, 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/110 

Alteração  110 

Pavel Poc 

em nome do Grupo S&D 

Lynn Boylan 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Bart Staes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Eleonora Evi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0046/2014 

James Nicholson 

Novos alimentos 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea a) – subalínea iii) – travessão 1 

 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

– tenha sido aplicado um novo processo de 

produção, tal como referido na subalínea i), 

ou 

– tenha sido aplicado um processo de 

produção não utilizado para a produção 

de alimentos na União antes de 15 de 

maio de 1997, tal como referido na alínea 

a), subalínea i), do presente número, 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/111 

Alteração  111 

Pavel Poc 

em nome do Grupo S&D 

Lynn Boylan 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Bart Staes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Eleonora Evi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0046/2014 

James Nicholson 

Novos alimentos 

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

Proposta de regulamento 

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

 

 

Texto da Comissão Alteração 

– tais substâncias contenham ou sejam 

constituídas por «nanomateriais 

artificiais», tal como definidos no 

artigo 2.º, n.º 2, alínea t), do 

Regulamento (UE) n.º 1169/2011, 

– essas substâncias contenham ou sejam 

constituídas por «nanomateriais 

artificiais», tal como definidos na alínea a-

A) do presente número, 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/112 

Alteração  112 

Pavel Poc 

em nome do Grupo S&D 

Lynn Boylan 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Bart Staes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Eleonora Evi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0046/2014 

James Nicholson 

Novos alimentos 

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

Proposta de regulamento 

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

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 iv-A) alimentos provenientes de clones 

animais e/ou dos seus descendentes, sob 

reserva da aplicação do artigo 29.º-A, 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/113 

Alteração  113 

Pavel Poc 

em nome do Grupo S&D 

Lynn Boylan 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Bart Staes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Eleonora Evi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0046/2014 

James Nicholson 

Novos alimentos 

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

Proposta de regulamento 

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

 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 a-A) «nanomaterial artificial», qualquer 

material fabricado intencionalmente que 

contenha partículas num estado 

desagregado ou na forma de um agregado 

ou de um aglomerado, e em cuja 

distribuição número-tamanho 10 % ou 

mais das partículas tenham uma ou mais 

dimensões externas na gama de tamanhos 

compreendidos entre 1 nm e 100 nm, 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/114 

Alteração  114 

Pavel Poc 

em nome do Grupo S&D 

Lynn Boylan 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Bart Staes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Eleonora Evi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0046/2014 

James Nicholson 

Novos alimentos 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O procedimento de autorização de 

colocação no mercado da União de um 

novo alimento e a atualização da lista da 

União, como previsto no artigo 8.º, devem 

terminar com a adoção de um ato de 

execução, em conformidade com o 

artigo 11.º 

3. O procedimento de autorização de 

colocação no mercado da União de um 

novo alimento e a atualização da lista da 

União, como previsto no artigo 8.º, devem 

terminar com a adoção de um ato 

delegado, em conformidade com os 

artigos 11.º e 26.º-A. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/115 

Alteração  115 

Pavel Poc 

em nome do Grupo S&D 

Lynn Boylan 

em nome do Grupo GUE/NGL 

Bart Staes 

em nome do Grupo Verts/ALE 

Eleonora Evi 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0046/2014 

James Nicholson 

Novos alimentos 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

No prazo de nove meses a contar da data 

de publicação do parecer da AESA, a 

Comissão deve apresentar ao Comité 

referido no artigo 27.º, n.º 1, um projeto 

de ato de execução que atualiza a lista da 

União, tendo em conta: 

No prazo de sete meses a contar da data de 

publicação do parecer da Autoridade, a 

Comissão deve apresentar um projeto de 

ato delegado que autorize a colocação no 

mercado da União de um novo alimento e 
atualize a lista da União, tendo em conta o 

seguinte: 

Or. en 

 

 


