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21.10.2015 A8-0046/116 

Alteração  116 

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 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Esse ato de execução deve ser adotado de 

acordo com o procedimento de exame a 

que se refere o artigo 27.º, n.º 3. 

Esse ato delegado deve ser adotado de 

acordo com o artigo 26.º-A. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/117 

Alteração  117 

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 17 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

No prazo de três meses a contar da data de 

publicação do parecer da AESA, a 

Comissão deve apresentar ao Comité 

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

de ato de execução para autorizar a 

colocação no mercado da União do 

alimento tradicional de um país terceiro e 

atualizar a lista da União, tendo em conta 

o seguinte: 

No prazo de três meses a contar da data de 

publicação do parecer da Autoridade, a 

Comissão fica habilitada a apresentar um 

projeto de ato delegado autorizando a 

colocação no mercado da União do 

alimento tradicional de um país terceiro e 

atualizando a lista da União, tendo em 

conta o seguinte: 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/118 

Alteração  118 

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 17 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Esse ato de execução deve ser adotado de 

acordo com o procedimento de exame a 

que se refere o artigo 27.º, n.º 3. 

Esse ato delegado deve ser adotado de 

acordo com o artigo 26.º-A. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/119 

Alteração  119 

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 23-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 23.º-A 

 Prerrogativas dos Estados-Membros 

 1. Se, na sequência de novas informações 

ou de uma reavaliação das informações 

existentes, um Estado-Membro tiver 

motivos precisos para considerar que a 

utilização de um alimento ou de um 

ingrediente alimentar conforme ao 

presente regulamento constitui um risco 

para a saúde humana ou para o ambiente, 

pode restringir temporariamente ou 

suspender a comercialização e utilização 

do referido alimento ou ingrediente 

alimentar no seu território. Desse facto 

informará imediatamente a Comissão e os 

restantes Estados-Membros, apresentando 

os motivos da sua decisão. 

 2. A Comissão, em estreita cooperação 

com a AESA, examinará os fundamentos 

referidos no n.º 1 o mais rapidamente 

possível e tomará as medidas adequadas. 

O Estado-Membro que tiver adotado a 

decisão referida no n.º 1 poderá mantê-la 
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até à entrada em vigor dessas medidas. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/120 

Alteração  120 

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 26-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 26.º-A 

 Exercício da delegação 

 1. O poder de adotar atos delegados é 

conferido à Comissão nas condições 

estabelecidas no presente artigo. 

 2. O poder de adotar os atos delegados 

referidos no artigo 9.º, n.º 3, no 

artigo 11.º, n.º 1, e no artigo 17.º, n.º 1, é 

conferido à Comissão por um prazo de 

cinco anos a contar da data de entrada em 

vigor do presente regulamento. A 

Comissão elabora um relatório relativo à 

delegação de poderes pelo menos nove 

meses antes do final do prazo de cinco 

anos. A delegação de poderes é 

tacitamente prorrogada por prazos de 

igual duração, salvo se o Parlamento 

Europeu ou o Conselho a tal se opuserem 

pelo menos três meses antes do final de 

cada prazo. 

 3. A delegação de poderes referida no 

artigo 9.º, n.º 3, no artigo 11.º, n.º 1, e no 

artigo 17.º, n.º 1, pode ser revogada em 
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qualquer momento pelo Parlamento 

Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 

revogação põe termo à delegação dos 

poderes nela especificados. A decisão de 

revogação produz efeitos a partir do dia 

seguinte ao da sua publicação no Jornal 

Oficial da União Europeia ou de uma 

data posterior nela especificada. A 

decisão de revogação não afeta os atos 

delegados já em vigor. 

 4. Assim que adotar um ato delegado, a 

Comissão notifica-o simultaneamente ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho. 

 5. Os atos delegados adotados nos termos 

do artigo 9.º, n.º 3, do artigo 11.º, n.º 1, e 

do artigo 17.º, n.º 1, só entram em vigor se 

não tiverem sido formuladas objeções pelo 

Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 

prazo de dois meses a contar da 

notificação desses atos ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho ou se, antes do 

termo desse prazo, o Parlamento Europeu 

e o Conselho tiverem informado a 

Comissão de que não têm objeções a 

formular. O referido prazo é prorrogado 

por dois meses por iniciativa do 

Parlamento Europeu ou do Conselho. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/121 

Alteração  121 

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 29-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 29.º-A 

 Medidas transitórias aplicáveis aos 

alimentos provenientes de clones animais 

e dos seus descendentes 

 Enquanto não entrar em vigor legislação 

específica em matéria de alimentos 

provenientes de clones animais e dos seus 

descendentes, estes alimentos, incluindo 

os importados, quando colocados no 

mercado da União, devem ser 

acompanhados da seguinte informação ao 

consumidor final: «Alimento proveniente 

de clones animais/descendentes de clones 

animais.». No caso dos alimentos 

pré-embalados, esta informação deve 

figurar no rótulo. Em todos os outros 

casos, deve ser transmitida por meio de 

outro material que acompanhe o 

alimento. 

Or. en 

 

 


