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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 as posições do Conselho e do Parlamento Europeu, de 29 de março de 

2011, aquando do insucesso da conciliação relativa aos novos alimentos, 

– Tendo em conta os pareceres fundamentados apresentados pela Assembleia Francesa e 

pelo Senado Francês no âmbito do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 

subsidiariedade e da proporcionalidade, segundo os quais o projeto de ato legislativo 

não respeita o princípio da subsidiariedade, 

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

20141, 

– 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 e da Comissão da 

Agricultura e do Desenvolvimento Rural (A8-0046/2014), 

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. 

                                                 
1 JO C 311, de 12.9.2014, p. 73. 
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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 

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.  

(1) A livre circulação de alimentos seguros 

e sãos constitui um aspeto essencial do 

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.  

 

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, é necessário assegurar um 

elevado nível de proteção da saúde 

humana, dos interesses dos consumidores e 

do ambiente, bem como o funcionamento 

eficaz do mercado interno, garantindo 

simultaneamente a transparência. São 

igualmente tidos em conta a saúde e o 

bem-estar animal, bem como o princípio 

da precaução, consagrado no 

Regulamento (CE) n.° 178/2002. 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 2-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (2-A) As normas estabelecidas na 

legislação da União devem aplicar-se a 

todos os alimentos colocados no mercado 

da União, incluindo os alimentos 

importados de países terceiros. 

Justificação 

Esta alteração foi adotada pela Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural no seu 

parecer em primeira leitura sobre a proposta de 2008 (2008/0002 (COD)) e é adequado 

reiterar que as normas da União também se devem aplicar aos alimentos importados. 

 

Alteração  4 

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 

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. 

(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 

Comissão9. Essas regras precisam de ser 

atualizadas para simplificar os atuais 

procedimentos de autorização, melhorar a 

segurança dos consumidores e atender à 

evolução recente do direito da União e ao 

progresso tecnológico. São revogados e 

substituídos 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 

9 Regulamento (CE) n.º 1852/2001 da 

Comissão, de 20 de setembro de 2001, que 
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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). Não se aplica à 

versão portuguesa. 

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). Não se aplica à 

versão portuguesa. 

 

Alteração  5 

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 

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 e da Diretiva 

2001/18/CE. 

(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 

Conselho10 e a Diretiva 2001/18/EC do 

Parlamento Europeu e do Conselho10a, 

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. 

____________________ ____________________ 
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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). 

 Diretiva 2001/18/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 12 de março 

de 2001, relativa à libertação deliberada 

no ambiente de organismos 

geneticamente modificados e que revoga a 

Diretiva 90/220/CEE do Conselho (JO L 

106 de 17.04.2001, 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 

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). 

14 Diretiva 2009/32/CE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 23 de abril 

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). 
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Alteração  6 

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 

Conselho. 

(5) As atuais categorias de novos alimentos 

elencadas no artigo 1.º do Regulamento 

(CE) n.º 258/97 devem ser clarificadas e 

atualizadas, mediante o aditamento de 

novas categorias pertinentes e 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 Conselho. Antes 

da data de aplicação do presente 

Regulamento, a Comissão deve adotar 

orientações, na sequência de uma 

consulta aos intervenientes, sobre as 

categorias de novos alimentos, tendo em 

vista ajudar os requerentes e os Estados-

Membros a entender se um alimento faz 

parte do âmbito de aplicação do presente 

Regulamento e a que categoria de novo 

alimento é que um dado alimento 

pertence. 

Alteração  7 

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 

(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 
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data de adesão dos vários 

Estados-Membros à União. 

Estados-Membros, independentemente da 

data de adesão dos vários Estados-

Membros à União. 

 

Alteração  8 

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 

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. 

(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 igualmente 

especificar 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 por nanomateriais 

artificiais. 

__________________  

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). 

 

Justificação 

No que diz respeito à definição de nanomateriais, não é adequada a referência ao 

Regulamento n.º 1169/2011, uma vez que este último trata de rotulagem, ao passo que o 

presente regulamento incide sobre a avaliação de risco. A AESA admite incertezas e 

recomenda um limiar de 10 % para as aplicações da nanotecnologia relacionadas com os 

alimentos. Se o limiar de 50 % fosse aplicado, ainda que para efeitos de avaliação de risco, 

correr-se-ia o sério risco de que alguns nano-ingredientes não fossem abrangidos pela 
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definição, pelo que não poderiam ser sujeitos à avaliação de risco. 

 

Alteração  9 

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 

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. 

(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 

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 

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 
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30.12.2006, p. 26). 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). 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Considerando 8-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (8-A) Os alimentos dotados de uma 

estrutura molecular primária nova ou 

intencionalmente modificada, os 

alimentos que consistam em 

microrganismos, fungos ou algas ou deles 

sejam isolados, as novas cadeias de 

microrganismos sem antecedentes de 

utilização segura e os concentrados de 

substâncias naturalmente presentes nas 

plantas deverão ser considerados 

alimentos novos na aceção do presente 

regulamento. 

Justificação 

Cumpre reintroduzir esta alteração, que havia sido incluída na posição do Parlamento 

Europeu em segunda leitura, em 2010. 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Considerando 9 
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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. 

(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, após uma avaliação 

completa dos riscos, e, subsequentemente, 

em conformidade com a legislação 

específica relevante. 

Justificação 

Consequência das alterações propostas no artigo 2.º, n.º 2, alínea (a), subalínea (i). 

 

Alteração  12 

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, 

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 

(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 

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 
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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. 

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. 

 

Alteração  13 

 

Proposta de regulamento 

Considerando 10-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (10-A) Os alimentos provenientes de 

animais clonados foram regulamentados 

pelo Regulamento (CE) n.º 258/1997. É 

fundamental que não surja qualquer 

ambiguidade jurídica no que diz respeito 

à colocação no mercado de alimentos 

provenientes de clones animais e/ou dos 

seus descendentes. Enquanto a legislação 

específica em matéria de alimentos 

derivados de animais clonados e seus 

descendentes não entrar em vigor, estes 

alimentos devem ficar abrangidos pelo 

âmbito de aplicação do presente 

regulamento, desde que, quando 

colocados no mercado na União, sejam 

devidamente rotulados para o consumidor 

final. 

Justificação 

Texto alterado por motivos de coerência. 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Considerando 11 
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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, 

incluindo insetos, 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 um número 

considerável de pessoas em pelo menos 

um país terceiro, tal como estabelecido 

nas orientações científicas e técnicas 

prestadas pela Autoridade Europeia para 

a Segurança dos Alimentos («AESA»). O 

historial de utilização segura dos alimentos 

não deve incluir utilizações não 

alimentares ou utilizações não relacionadas 

com os regimes alimentares normais. 

 

Alteração  15 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (11-A) A fim de determinar se o consumo 

de um determinado alimento pela 

população de um país terceiro tem ou não 

um caráter significativo, devem tomar-se 

como base as informações apresentadas 

pelos operadores do setor alimentar e, se 

for caso disso, eventualmente 

corroboradas por outras informações 

disponíveis nos países terceiros. Quando 

as informações sobre a utilização de um 

alimento para consumo humano forem 

insuficientes, deverá ser estabelecido um 

procedimento simples e transparente, que 

envolva a Comissão, a Autoridade 

Europeia para a Segurança dos Alimentos 

(AESA) e os operadores do setor 

alimentar, para recolher essa informação. 

Devem ser conferidas competências de 
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execução à Comissão para definir com 

mais precisão as etapas processuais dessa 

consulta. 

Justificação 

A presente alteração visa clarificar a noção de consumo «significativo». 

 

Alteração  16 

 

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) 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», 

o alimento não deve ser considerado 

tradicional. 

Justificação 

No que diz respeito à definição de nanomateriais, não é adequada a referência ao 

Regulamento n.º 1169/2011, uma vez que este último trata de rotulagem, ao passo que o 

presente regulamento incide sobre a avaliação de risco. A AESA admite incertezas e 

recomenda um limiar de 10 % para as aplicações da nanotecnologia relacionadas com os 

alimentos. Se o limiar de 50 % fosse aplicado, ainda que para efeitos de avaliação de risco, 

correr-se-ia o sério risco de que alguns nano-ingredientes não fossem abrangidos pela 

definição, pelo que não poderiam ser sujeitos à avaliação de risco. 
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Alteração  17 

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 

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. 

(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 

não tenham ainda sido utilizadas de forma 

significativa para consumo humano na 

União devem ser abrangidas pelo presente 

regulamento. 

 

Alteração  18 

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 

(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 
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178/2002 e não devem, por conseguinte, 

ser abrangidos pelo presente regulamento. 

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). 

 

Alteração  19 
 

Proposta de regulamento 

Considerando 15 

 

Texto da Comissão Alteração 

(15) Devem ser conferidas competências 

de execução à Comissão para decidir se 

um determinado alimento é abrangido 

pela definição de novos alimentos e se 

está, por conseguinte, sujeito às regras em 

matéria de novos alimentos estabelecidas 

no presente regulamento. 

Suprimido 

Justificação 

Uma decisão sobre o âmbito de aplicação é fundamental para o regulamento, pelo que não 

deve ser tomada recorrendo a atos de execução. 

 

Alteração  20 

Proposta de regulamento 

Considerando 15-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (15-A) A Comissão e a "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. 
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Alteração  21 

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 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. 

(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. Quando as informações sobre o 

consumo humano anterior a 15 de maio 

de 1997 não existirem ou forem 

insuficientes, deverá ser estabelecido um 

procedimento simples e transparente para 

recolher essa informação.  

 

Alteração  22 

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 

(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 avaliação da respetiva 
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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. 

segurança deve basear-se no princípio da 

precaução consagrado no artigo 7.º do 

Regulamento (CE) n.º 178/2002. Além 

disso, a sua utilização não deve induzir o 

consumidor em erro. Por conseguinte, os 

consumidores devem ser informados 

sobre o teor dos novos alimentos, sobre os 

ingredientes, bem como sobre as 

tecnologias utilizadas para a sua 

obtenção. Portanto, os requisitos de 

rotulagem revestem-se da maior 

importância, em particular se o novo 

alimento foi criado graças à utilização de 

métodos de criação ou de exploração 

agrícola, materiais ou processos de 

produção novos. Da mesma forma, 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 ou ter uma qualidade inferior. 

Justificação 

A primeira parte desta alteração foi aprovada pela Comissão da Agricultura e do 

Desenvolvimento Rural no seu parecer em primeira leitura sobre a proposta de 2008 

(2008/0002 (COD)) e será adequado reiterar que se deve aplicar o princípio da precaução. 

 

Alteração  23 

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 

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 

(18) Os novos alimentos não devem ser 

colocados no mercado ou utilizados em 

alimentos para consumo humano, a menos 

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 uma lista da União de novos 

alimentos já autorizados ou notificados em 

conformidade com o Regulamento (CE) 

n.º 258/97, incluindo quaisquer condições 
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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.  

de autorização existentes. A lista deve ser 

transparente, de fácil acesso e atualizada 

periodicamente. 

Justificação 

A lista de novos alimentos deve ser anexada ao presente regulamento e atualizada através de 

atos delegados. 

 

Alteração  24 

Proposta de regulamento 

Considerando 18-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (18-A) As novas tecnologias e as 

inovações, tais como a biotecnologia e a 

nanotecnologia, devem ser incentivadas 

na produção de alimentos, já que podem 

reduzir o impacto ambiental da produção 

de alimentos, reforçar a segurança 

alimentar e beneficiar os consumidores. A 

evolução no âmbito da produção de 

alimentos deve ser sempre considerada à 

luz dos mais recentes dados científicos 

disponíveis, para assegurar que a 

segurança alimentar europeia tem por 

base sólidos fundamentos científicos. 

 

Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Considerando 19 
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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 

aplicação de critérios estabelecidos no 

presente regulamento, devem ser 

atribuídas à Comissão competências de 

execução nesse sentido. 

(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 escolher um 

procedimento mais rápido e simplificado 

para atualizar a lista da União, de forma a 

poderem dispor de prazos de acesso 

semelhantes aos aplicados a produtos 

similares da UE. Este procedimento 

deverá ser autorizado se não forem 

expressas objeções de segurança 

fundamentadas. Por conseguinte, deve ser 

conferido à Comissão o poder de adotar 

atos delegados, nos termos do artigo 290.º 

do TFUE, para atualizar a lista da União. 

Justificação 

Dado que as medidas em causa são de alcance geral e se destinam a completar ou alterar 

certos elementos não essenciais do regulamento, devem ser conferidos à Comissão poderes 

para adotar atos delegados, em conformidade com o artigo 290.º do TFUE, para atualizar a 

lista. 

 

 

Alteração  26 

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 

(20) Devem igualmente ser claramente 

definidos e estabelecidos critérios para a 

avaliação dos riscos de segurança 

decorrentes dos novos alimentos. Para 

garantir uma avaliação científica 

harmonizada dos novos alimentos, tal 
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pela Autoridade Europeia para a Segurança 

dos Alimentos («AESA»). 

avaliação deverá ser efetuada pela 

Autoridade Europeia para a Segurança dos 

Alimentos («AESA»). A AESA, cuja 

avaliação deve ser realizada de forma 

transparente, deve instituir uma rede com 

os Estados-Membros e o Comité 

Consultivo sobre Novos Alimentos e 

Processos (ACNFP). Qualquer nova 

caraterística que possa ter impacto na 

saúde deve ser avaliada caso a caso. 

 

Alteração  27 

Proposta de regulamento 

Considerando 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(21) No que se refere à possível utilização 

de nanomateriais para utilização alimentar, 

a AESA considerou, no seu parecer de 6 

de abril de 201121 relativo a Orientações 

sobre a avaliação dos riscos da aplicação 

das nanociências e das nanotecnologias nas 

cadeias alimentares humana e animal, que 

existem poucas informações em relação a 

certos aspetos da nanotoxicocinética e da 

toxicologia dos nanomateriais artificiais e 

que os métodos de ensaio da toxicidade 

existentes podem carecer de alterações 

metodológicas. A fim de avaliar melhor a 

segurança de nanomateriais para utilização 

alimentar, a Comissão está a desenvolver 

métodos de ensaio que tenham em conta as 

características específicas dos 

nanomateriais artificiais. 

(21) No que se refere à possível utilização 

de nanomateriais para utilização alimentar, 

a AESA reconheceu, no seu parecer de 6 

de abril de 201121 relativo a Orientações 

sobre a avaliação dos riscos da aplicação 

das nanociências e das nanotecnologias nas 

cadeias alimentares humana e animal, que 

os métodos de ensaio atualmente 

disponíveis podem não ser adequados 

para avaliar os riscos associados aos 

nanomateriais e considerou, mais 

especificamente, que existem poucas 

informações em relação a certos aspetos da 

nanotoxicocinética e da toxicologia dos 

nanomateriais artificiais e que os métodos 

de ensaio da toxicidade existentes podem 

carecer de alterações metodológicas. A fim 

de avaliar melhor a segurança de 

nanomateriais para utilização alimentar, a 

Comissão deve, por isso, desenvolver, com 

caráter de urgência, métodos de ensaio de 

nanomateriais que não utilizem animais e 
que tenham em conta as características 

específicas dos nanomateriais artificiais. 

Atendendo à atual indisponibilidade de 

métodos fiáveis tanto a nível toxicológico 

como de metodologias de medição, é 

necessário aplicar o princípio da 
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precaução, reduzindo a eventual 

exposição humana aos nanomateriais. 

 

__________________ __________________ 

21 Jornal EFSA 2011; 9(5):2140. 21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140. 

Justificação 

 

A presente alteração já fazia parte da posição do Parlamento em segunda leitura, em 2010. 

De acordo com o relatório da AESA, existem, atualmente, incertezas relacionadas com a 

identificação, caracterização e deteção de nanomateriais artificiais, que estão relacionadas 

com a falta de métodos de ensaio adequados e validados para cobrir todas as aplicações, 

propriedades e todos os aspetos possíveis dos NA. Verifica-se, igualmente, um determinado 

número de incertezas que se prendem com a viabilidade de aplicar os atuais métodos de 

ensaio biológicos e toxicológicos normalizados aos NA. (NA=nanomateriais artificiais) 

(ENM= Engineered Nanomaterials) 

Alteração  28 

Proposta de regulamento 

Considerando 21-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (21-A) Existem diferentes interpretações 

do termo «partícula». Por conseguinte, 

deve ficar claro que os alimentos que 

contenham nanomateriais biodegradáveis 

e não biopersistentes ("soft"), tais como 

micelas e lipossomas, são também 

abrangidos pela definição de «novos 

alimentos». 

Justificação 

 

Cabe especificar que o termo "partícula", no contexto da definição de nanomateriais do 

presente Regulamento, não abarca apenas matéria com fronteiras físicas definidas, já que 

isso iria implicar que, de acordo com a interpretação atual, todos os nanomateriais 

biodegradáveis (por exemplo, micelas) não estivessem abrangidos e não fossem por isso 

sujeitos a uma aprovação pré-comercialização. No entanto, são estas exatamente as 

aplicações relevantes, de uma perspetiva regulamentar, uma vez que a sua utilização está a 

ser prevista em aplicações para alimentos (por exemplo, como transportadores de vitaminas 

e outras substâncias com efeito nutritivo ou psicológico). 
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Alteração  29 

Proposta de regulamento 

Considerando 21-B (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (21-B) Sempre que forem aplicados 

métodos de ensaio aos nanomateriais, 

deve ser apresentada uma explicação da 

sua adequação científica aos 

nanomateriais e, se for caso disso, das 

adaptações/dos ajustamentos técnicos que 

foram efetuados para dar resposta às 

características específicas destes 

materiais. 

Justificação 

 

A redação está em consonância com o Regulamento (UE) n.º 528/2012 relativo à 

disponibilização no mercado e à utilização de produtos biocidas (ver anexo II, ponto 5). 

Alteração  30 

Proposta de regulamento 

Considerando 21-C (novo)  

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (21-C) Só os nanomateriais constantes de 

uma lista de substâncias aprovadas 

poderão estar presentes em embalagens de 

produtos alimentares, acompanhados de 

um limite relativo à migração para o 

interior ou para a superfície dos produtos 

alimentares contidos nessas embalagens. 

Justificação 

Dado que este regulamento aborda, entre outras, a questão dos nanomateriais nos alimentos, 

importa assegurar que também sejam tidas em linha de conta as nanopartículas que possam 

acidentalmente migrar para os alimentos. É necessário tomar urgentemente medidas, dado 

que, por um lado, ainda não existe legislação específica e, por outro, não foram previstos 

requisitos de ensaio ou os métodos de ensaio utilizados não são adequados. A presente 

alteração já fazia parte da posição do Parlamento em segunda leitura, em 2010. 
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Alteração  31 

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 

estabelecido na avaliação de segurança 

realizada pela AESA. 

(22) Quando um novo alimento é 

autorizado e incluído na lista da União, 

cumpre 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 estabelecido na avaliação de 

segurança realizada pela AESA. Em todo o 

caso, os operadores do setor alimentar 

devem transmitir à Comissão toda e 

qualquer informação pertinente sobre os 

alimentos que tiverem colocado no 

mercado. 

Justificação 

A presente alteração baseia-se nas alterações 88 e 89 do projeto de relatório. 

 

Alteração  32 

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 

(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. Os dados de propriedade 
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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. 

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 de um 

requerente inicial com o acordo deste 

último. No entanto, o período global de 

sete 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. 

 

Alteração  33 

Proposta de regulamento 

Considerando 23-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (23-A) 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. 
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Alteração  34 

Proposta de regulamento 

Considerando 23-B (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (23-B) Garantindo embora a 

confidencialidade do pedido, a Comissão 

deve disponibilizar às partes interessadas 

uma lista indicativa das candidaturas, da 

qual constem informações de base. Essa 

lista deveria impedir a apresentação 

sucessiva de pedidos idênticos ou 

duplicados e, por conseguinte, reduzir a 

carga administrativa tanto para os 

potenciais requerentes como para a 

União. 

 

Alteração  35 

Proposta de regulamento 

Considerando 24  

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(24) Os novos alimentos estão sujeitos aos 

requisitos gerais de rotulagem 

estabelecidos no Regulamento (UE) 

n.º 1169/2011 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, relativo à prestação de 

informação aos consumidores sobre os 

géneros alimentícios, e a outros requisitos 

de rotulagem pertinentes constantes da 

legislação alimentar da União. Em certos 

casos, pode ser necessário apresentar 
informações adicionais de rotulagem, 

nomeadamente no que diz respeito à 

descrição do alimento, à sua fonte ou às 

suas condições de utilização para assegurar 

que os consumidores estão suficientemente 

informados sobre a natureza do novo 

alimento. 

(24) Os novos alimentos estão sujeitos aos 

requisitos gerais de rotulagem 

estabelecidos no Regulamento (UE) 

n.º 1169/2011 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, relativo à prestação de 

informação aos consumidores sobre os 

géneros alimentícios, e a outros requisitos 

de rotulagem pertinentes constantes da 

legislação alimentar da União. A 

rotulagem deve incluir informações 

adicionais, nomeadamente no que diz 

respeito à descrição do alimento, à sua 

origem, composição e às suas condições de 

utilização, para assegurar que os 

consumidores estão suficientemente 

informados sobre a natureza do novo 

alimento, incluindo os que provêm de um 

país terceiro. Por conseguinte, quando um 

novo alimento for incluído na lista da 
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União ou na lista de alimentos 

tradicionais provenientes de países 

terceiros, podem ser impostas condições 

específicas de utilização ou requisitos 

específicos de rotulagem eventualmente 

associados, nomeadamente, a 

características específicas ou a 

propriedades alimentares, como a 

composição, o valor nutricional ou os 

efeitos nutricionais e a utilização a que o 

alimento se destina, ou a considerações 

éticas ou a implicações para a saúde de 

grupos específicos da população. É 

conveniente estabelecer no presente 

regulamento requisitos específicos em 

matéria de rotulagem no que diz respeito 

aos ingredientes alimentares presentes 

sob a forma de nanomateriais artificiais 

que são abrangidos pelo presente 

regulamento. 

Alteração  36 

Proposta de regulamento 

Considerando 24-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (24-A) Os novos alimentos estão sujeitos 

aos requisitos da legislação da UE 

relativa aos materiais e objetos destinados 

a entrar em contacto com os alimentos, 

nomeadamente o Regulamento (CE) 

n.º 1935/2004 do Parlamento Europeu e 

do Conselho1 a, e às medidas específicas 

adotadas por força do mesmo. 

 __________________ 

 
1 a Regulamento (CE) n.º 1935/2004 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de 

Outubro de 2004, relativo aos materiais e 

objetos destinados a entrar em contacto com 

os alimentos e que revoga as Diretivas 

80/590/CEE e 89/109/CEE (JO L 338 de 

13.11.2004, p. 4). 
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Justificação 

O presente considerando vista prestar informações e reiterar que os novos alimentos e os 

alimentos provenientes de países terceiros estão sujeitos, não só aos requisitos de rotulagem, 

mas também aos requisitos da UE em matéria de embalagem. O novo considerando não cria 

uma nova obrigação jurídica no presente regulamento. 

 

Alteração  37 

Proposta de regulamento 

Considerando 24-B (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (24-B) Em 2010, na segunda leitura do 

dossiê relativo aos novos alimentos, o 

Parlamento solicitou, por larga maioria, a 

proibição total de colocação no mercado 

dos alimentos derivados de animais 

clonados e respetivos descendentes. Em 

março de 2011, na sequência do fracasso 

da conciliação sobre novos alimentos, a 

Comissão comprometeu-se a apresentar 

uma proposta específica sobre animais 

clonados e seus descendentes, tendo em 

conta as posições do Conselho e do 

Parlamento Europeu. Todavia, as 

propostas sobre a clonagem e os 

alimentos clonados apresentadas em 

dezembro de 2013 não preveem quaisquer 

medidas no que diz respeito aos 

descendentes de animais clonados, nem 

mesmo com vista a informar os 

consumidores. Além disso, não permitem 

ao Parlamento Europeu exercer os seus 

direitos de colegislador. Por conseguinte, 

é conveniente que a Comissão aproveite a 

oportunidade que a nomeação do novo 

Colégio lhe oferece para retirar as 

propostas de 2013, de molde a avançar 

com novas propostas, com base no 

processo legislativo ordinário, para ter em 

conta as exigências do Parlamento. 
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Justificação 

Contra todas as promessas da Comissão, a proposta relativa aos alimentos clonados não tem 

em conta as exigências do PE e não prevê quaisquer medidas no que diz respeito aos 

descendentes de animais clonados. Trata-se de um grande retrocesso em comparação com 

março de 2011, quando, pelo menos, a rotulagem de carne fresca de bovino foi objeto de 

acordo entre todas as instituições, e uma bofetada para os deputados, que tinham, por vasta 

maioria, instado a uma proibição de alimentos derivados de animais clonados e seus 

descendentes. Além disso, a base jurídica da medida não permite a codecisão, o que implica 

que o PE seria inclusivamente privado dos seus poderes de colegislador.  

 

Alteração  38 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. 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.  

2. 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. 

Alteração  39 

Proposta de regulamento 

Considerando 25-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (25-A) Para permitir que a lista da União 

seja modificada à medida que são 

autorizados novos alimentos, deve ser 

conferido à Comissão o poder de adotar 

atos delegados nos termos do artigo 290.º 

do TFUE, a fim de atualizar a lista da 

União. É particularmente importante que 

a Comissão proceda às consultas 

adequadas durante os trabalhos 

preparatórios, inclusive ao nível de 

peritos. No âmbito da preparação e 

elaboração dos atos delegados, a 

Comissão deve assegurar a transmissão 

simultânea, adequada e em tempo útil de 

todos os documentos pertinentes ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho. 

 

Alteração  40 

Proposta de regulamento 

Considerando 27 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(27) A fim de assegurar condições 

uniformes de execução do presente 

regulamento, devem ser conferidas 

competências de execução à Comissão no 

que se refere à atualização da lista da 

União respeitante à introdução de um 

alimento tradicional de um país terceiro se 

não tiverem sido expressas objeções de 

segurança fundamentadas. 

(27) Devem ser conferidas competências à 

Comissão para adotar atos delegados em 

conformidade com o artigo 26.º-A, tendo 

em vista a atualização da lista da União 

respeitante à introdução de um alimento 

tradicional de um país terceiro se não 

tiverem sido expressas objeções de 

segurança fundamentadas. 

Justificação 

Devem ser conferidos poderes à Comissão para adotar atos delegados, em conformidade com 

o artigo 290.º do TFUE, a fim de atualizar a lista da União. 

 

 

Alteração  41 
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Proposta de regulamento 

Considerando 28 

 

Texto da Comissão Alteração 

(28) As competências de execução 

relativas à definição de «novos 

alimentos», o processo de consulta para a 

determinação do estatuto de novo 

alimento, outras atualizações da lista da 

União, a elaboração e a apresentação dos 

pedidos ou notificações para a inclusão de 

alimentos na lista da União, as 

modalidades de controlo da validade dos 

pedidos ou das notificações, o tratamento 

de confidencialidade e as disposições 

transitórias devem ser exercidas em 

conformidade com o Regulamento (UE) 

n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 

Conselho22. 

(28) As competências de execução 

relativas à elaboração e apresentação dos 

pedidos ou notificações para a inclusão de 

alimentos na lista da União, as 

modalidades de controlo da validade dos 

pedidos ou das notificações, os trâmites 

processuais para o intercâmbio de 

informações com vista à apresentação de 

objeções em matéria de segurança, o tipo 

de informações a incluir no parecer 

adotado pela EFSA e o tratamento de 

confidencialidade e as disposições 

transitórias devem ser exercidas em 

conformidade com o Regulamento (UE) n.º 

182/2011 do Parlamento Europeu e do 

Conselho22. 

__________________ __________________ 

22 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 16 de fevereiro de 2011, que estabelece as 

normas e os princípios gerais relativos aos 

mecanismos de controlo pelos Estados-Membros do 

exercício das competências de execução pela 

Comissão (JO L 55 de 28.2.2011, p. 13). 

22 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 16 de fevereiro de 2011, que estabelece as 

normas e os princípios gerais relativos aos 

mecanismos de controlo pelos Estados-Membros do 

exercício das competências de execução pela 

Comissão (JO L 55 de 28.2.2011, p. 13). 

Justificação 

O presente considerado deve ser adaptado na sequência do resultado da votação das 

diferentes alterações sobre atos delegados/atos de execução. 

 

Altreação  42 

Proposta de regulamento 

Consideração 28-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (28-A) A fim de alterar certos elementos 

não essenciais do presente regulamento, o 

poder de adotar atos delegados nos termos 

do artigo 290.º do TFUE deve ser 
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delegado na Comissão no que toca às 

formas de alimentos que se inserem no 

âmbito de aplicação do presente 

regulamento para cada uma das 

categorias de novos alimentos, aos 

trâmites processuais do processo de 

consulta, à definição de "parte 

significativa da população de um país 

terceiro" e no que toca à atualização da 

lista de novos alimentos da União. É 

particularmente importante que a 

Comissão proceda às consultas adequadas 

durante os trabalhos preparatórios, 

inclusive ao nível de peritos. A Comissão, 

quando preparar e redigir atos delegados, 

deverá assegurar a transmissão 

simultânea, atempada e adequada dos 

documentos relevantes ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho. 

 

Alteração  43 

Proposta de regulamento 

Considerando 28-B (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (28-B) O Regulamento (CE) n.º 882/2004 

do Parlamento Europeu e do Conselho, de 

29 de abril de 2004, relativo aos controlos 

oficiais realizados para assegurar a 

verificação do cumprimento da legislação 

relativa aos alimentos para animais e aos 

géneros alimentícios e das normas 

relativas à saúde e ao bem-estar dos 

animais 1a, estabelece regras gerais para a 

realização dos controlos oficiais dos 

alimentos destinados a verificar a 

conformidade com a legislação alimentar. 

Por conseguinte, a fim de dar 

cumprimento ao presente regulamento, os 

Estados-Membros devem realizar 

controlos oficiais nos termos do 

Regulamento  (CE) n.º 882/2004. 

 ---------------------------- 
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 Regulamento (CE) n.º 882/2004 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 

de Abril de 2004, relativo aos controlos 

oficiais realizados para assegurar a 

verificação do cumprimento da legislação 

relativa aos alimentos para animais e aos 

géneros alimentícios e das normas 

relativas à saúde e ao bem-estar dos 

animais (JO L 165 de 30.4.2004, p. 1): 

Versão retificada - JO L 191 de 28.5.2004, 

p. ). 

Justificação 

A referência específica ao regulamento relativo aos controlos oficiais tinha sido incluída na 

proposta da Comissão, de 2008, sendo apropriado mantê-la. 

 

Alteração  44 

Proposta de regulamento  

Artigo 1 – n.ºs 1 e 2 – alíneas a) e b) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

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

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. 

 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. 

2. O presente regulamento não é aplicável 

a: 

2. O presente regulamento não é aplicável 

a: 

(a) Alimentos geneticamente modificados 

abrangidos pelo âmbito de aplicação do 

Regulamento (CE) n.º 1829/2003; 

(a) Alimentos geneticamente modificados 

abrangidos pelo âmbito de aplicação do 

Regulamento (CE) n.º 1829/2003 e da 
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Diretiva 2001/18/CE; 

(b) Alimentos que sejam ou na medida em 

que sejam utilizados como: 

(b) Alimentos que sejam ou na medida em 

que sejam utilizados como: 

(i) enzimas alimentares abrangidas pelo 

Regulamento (CE) n.º 1332/2008, 

(i) enzimas alimentares abrangidas pelo 

Regulamento (CE) n.º 1332/2008, 

(ii) aditivos alimentares abrangidos pelo 

Regulamento (CE) n.º 1333/2008, 

(ii) aditivos alimentares abrangidos pelo 

Regulamento (CE) n.º 1333/2008, 

(iii) aromatizantes alimentares abrangidos 

pelo Regulamento (CE) n.º 1334/2008, 

(iii) aromatizantes alimentares abrangidos 

pelo Regulamento (CE) n.º 1334/2008, 

(iv) solventes de extração utilizados, ou 

destinados a serem utilizados, na produção 

de géneros alimentícios ou ingredientes 

alimentares e abrangidos pelo âmbito de 

aplicação da Diretiva 2009/32/CE; 

(iv) solventes de extração utilizados, ou 

destinados a serem utilizados, na produção 

de géneros alimentícios ou ingredientes 

alimentares e abrangidos pelo âmbito de 

aplicação da Diretiva 2009/32/CE; 

 

Alteração  45 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 2 – alínea c) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Alimentos abrangidos pelo âmbito de 

aplicação da Diretiva XXX/XX/EU do 

Conselho [relativa à colocação no 

mercado de alimentos provenientes de 

clones animais]. 

Suprimido 

 

 

Alteração  46 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Definições Definições 

1. Para efeitos do presente regulamento, 

são aplicáveis as definições estabelecidas 

nos artigos 2.º e 3.º do Regulamento (CE) 

n.º 178/2002.  

1. Para efeitos do presente regulamento, 

são aplicáveis as definições estabelecidas 

nos artigos 2.º e 3.º do Regulamento (CE) 

n.º 178/2002.  
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2. As seguintes definições são igualmente 

aplicáveis: 

2. As seguintes definições são igualmente 

aplicáveis: 

(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», quaisquer 

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, e que se 

insiram, pelo menos, numa das seguintes 

categorias: 

 (-i) alimentos dotados de uma estrutura 

molecular primária nova ou 

intencionalmente modificada; 

 (-i-A) alimentos e ingredientes 

alimentares que consistam em ou tenham 

sido isolados a partir de microrganismos, 

fungos ou algas; 

 (-i-B) alimentos que sejam constituídos 

por plantas, que tenham sido isolados ou 

produzidos a partir das mesmas, exceto se 

se tratar de plantas com um historial de 

utilização segura do alimento no mercado 

da União e obtidas por meio de: 

 - práticas de multiplicação tradicionais; 

ou 

 -práticas de multiplicação não 

tradicionais, sempre que essas práticas 

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; 

 (-i-C) alimentos obtidos a partir de 

animais clonados e/ou dos seus 

descendentes, sob reserva da aplicação do 

artigo 29.º-A (novo); 

 (-i-D) alimentos que contenham culturas 

celulares ou de tecidos, que consistam 

nestas culturas ou que sejam obtidos a 

partir das mesmas; 

 (-i-E) alimentos que consistam em 

animais ou partes destes, ou que tenham 

sido isolados ou produzidos a partir dos 

mesmos, incluindo animais inteiros, como 
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insetos, exceto se se tratar de animais 

obtidos através de práticas de reprodução 

tradicionais, e se os alimentos produzidos 

a partir desses animais tiverem um 

historial de utilização segura no mercado 

da União; 

(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 

que afetem o seu valor nutritivo, o seu 

modo de metabolização ou o seu teor de 

substâncias indesejáveis, ou sempre que 

esse processo de produção der origem a 

preocupações éticas;  

(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 resultem de ou sejam 

afetados por alterações intencionais da 

dimensão, da forma ou da estrutura das 

partículas, ou da distribuição segundo a 

dimensão das partículas, produzidos por 

meio de tecnologias de redução à escala 

nanométrica. O limite de 10 % 

recomendado pela AESA deve ser tido em 

conta para as nanopartículas utilizadas 

nos alimentos, 

(iii) vitaminas, minerais e outras 

substâncias utilizadas em conformidade 

com a Diretiva 2002/46/CE, o 

Regulamento (CE) n.º 1925/2006 ou o 

Regulamento (UE) n.º 609/2013, quando:  

(iii) vitaminas, minerais e outras 

substâncias utilizadas em conformidade 

com a Diretiva 2002/46/CE, o 

Regulamento (CE) n.º 1925/2006 ou o 

Regulamento (UE) n.º 609/2013, quando:  

tenha sido aplicado um novo processo de 

produção, tal como referido na subalínea i),  

ou 

tenha sido aplicado um novo processo de 

produção, tal como referido na subalínea i),   

– 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, 

tais substâncias contenham ou sejam 

constituídas por materiais fabricados 

intencionalmente que contenham 

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, ou 
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 - tenha sido utilizado material de origem 

ou de base para uma forma única ou para 

misturas de vitaminas, minerais e outras 

substâncias utilizadas em conformidade 

com a Diretiva 2002/46/CE, o 

Regulamento (CE) n.º 1925/2006 ou o 

Regulamento (UE) n.º 609/2013, 

(iv) alimentos utilizados exclusivamente 

em suplementos alimentares na União 

antes de 15 de maio de 1997, quando se 

destinem a ser utilizados noutros alimentos 

que não suplementos alimentares, tal como 

definidos no artigo 2.º, alínea a), da 

Diretiva 2002/46/CE;  

(iv) alimentos utilizados exclusivamente 

em suplementos alimentares na União 

antes de 15 de maio de 1997, quando se 

destinem a ser utilizados noutros alimentos 

que não suplementos alimentares, tal como 

definidos no artigo 2.º, alínea a), da 

Diretiva 2002/46/CE;  

(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; 

(b) «Alimento tradicional de um país 

terceiro», um novo alimento, à exceção dos 

novos alimentos referidos na alínea a), 

subalíneas -i), i), ii) e iii), derivado da 

produção primária e com um historial de 

utilização segura do alimento num país 

terceiro;  

(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 

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; 

(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 

utilização passada e contínua durante pelo 

menos 25 anos no regime alimentar 

habitual de um número significativo de 

pessoas em pelo menos um país terceiro, 

tal como definido nas orientações a que se 

refere o artigo 4.° do presente 

Regulamento, antes da notificação referida 

no artigo 13.º; 

(d) «Requerente», o Estado-Membro, país 

terceiro ou a parte interessada, que pode 

representar várias partes interessadas, que 

apresentou um pedido à Comissão em 

conformidade com o artigo 9.º ou 15.º ou 

uma notificação em conformidade com o 

artigo 13.º; 

(d) «Requerente», o Estado-Membro, país 

terceiro ou a parte interessada, que pode 

representar várias partes interessadas, que 

apresentou um pedido à Comissão em 

conformidade com o artigo 9.º ou 15.º ou 

uma notificação em conformidade com o 

artigo 13.º; 

(e) «Pedido válido» ou «notificação 

válida», um pedido ou uma notificação 

abrangidos pelo âmbito de aplicação do 

presente regulamento e que contém a 

informação necessária para a avaliação do 

(e) «Pedido válido» ou «notificação 

válida», um pedido ou uma notificação 

abrangidos pelo âmbito de aplicação do 

presente regulamento e que contém a 

informação necessária para a avaliação do 
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risco e o procedimento de autorização. risco e o procedimento de autorização. 

 (e-A) "Novo processo de produção", um 

processo que não era utilizado para a 

produção de alimentos na União antes de 

15 de maio de 1997; 

 (e-B) "Práticas de multiplicação 

tradicionais" ou "práticas de reprodução 

tradicionais", práticas utilizadas para a 

produção de alimentos na União antes de 

15 de maio de 1997;   

 (e-C) "Animais clonados", animais 

produzidos mediante um método de 

reprodução artificial assexuada, com o 

objetivo de produzir uma cópia 

geneticamente idêntica ou quase idêntica 

de um animal; 

 (e-SD) "Descendentes de animais 

clonados", animais produzidos através de 

reprodução sexual, nos casos em que pelo 

menos um dos progenitores é um animal 

clonado; 

 

Alteração  47 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 3.º Suprimido 

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, 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, 
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n.º 3. 

Justificação 

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

 

Alteração  48 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Procedimento para a determinação do 

estatuto de novo alimento 

Procedimento para a determinação do 

estatuto de novo alimento 

1. Os operadores das empresas do setor 

alimentar devem verificar se o alimento 

que tencionam colocar no mercado da 

União é ou não abrangido pelo âmbito de 

aplicação do presente regulamento. 

1. Os operadores das empresas do setor 

alimentar devem verificar se o alimento 

que tencionam colocar no mercado da 

União é ou não abrangido pelo âmbito de 

aplicação do presente regulamento. 

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 o Estado-Membro em 

que tencionam colocar o novo alimento 

no mercado pela primeira vez. Os 

operadores das empresas do setor alimentar 

devem fornecer as informações necessárias 

ao Estado-Membro para lhe permitir 

determinar se um alimento se insere ou 

não no âmbito de aplicação do presente 

regulamento. Para proceder a essa 

avaliação, o Estado-Membro deve 

consultar a Comissão e os restantes 

Estados-Membros. 

3. A Comissão pode, através de atos de 

execução, especificar as etapas do 

processo de consulta previsto no n.º 2. 

3. A Comissão deve ter poderes para 

adotar atos delegados, em conformidade 

com o artigo 26.º, que especifiquem o 

seguinte: 

 
que formas de alimentos ou de 

ingredientes alimentares se inserem no 

âmbito de aplicação do presente 
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regulamento em relação a cada uma das 

categorias do artigo 2.°, n.° 2, alínea a), e 

 - as etapas processuais do processo de 

consulta; bem como 

 - após consulta à AESA, a definição de 

"parte significativa da população de um 

país terceiro" 

Esses atos de execução devem ser 

adotados de acordo com o procedimento 

de exame a que se refere o artigo 27.º, 

n.º 3. 

Esses atos delegados devem ser adotados 

o mais tardar em ...*. 

 _______________________ 

 + JO: inserir a data: 12 meses após a 

entrada em vigor do presente 

regulamento. 

 

Alteração  49 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Lista da União de alimentos novos Lista da União de alimentos novos 

1. A Comissão deve criar e atualizar uma 

lista da União de novos alimentos 

autorizados para serem colocados no 

mercado da União, em conformidade com 

o disposto nos artigos 6.º, 7.º e 8.º («lista 

da União»). 

1. Encontra-se em anexo à presente 

proposta uma lista da União de novos 

alimentos autorizados para serem 

colocados no mercado da União, em 

conformidade com o disposto nos artigos 

6.º, 7.º e 8.º («lista da União»). 

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 ou utilizados nos alimentos de acordo 

com as condições de utilização e os 

requisitos de rotulagem nela especificadas.  

 
2-A. A Comissão deve também tornar 

pública no seu sítio web uma lista dos 

pedidos rejeitados, para que sirvam de 

referência para futuros pedidos. Essa lista 

especificará as razões que motivam a 

rejeição.  
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Alteração  50 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Comissão só deve autorizar e incluir um 

novo alimento na lista da União se este 

respeitar as seguintes condições: 

A Comissão só deve autorizar e incluir um 

novo alimento na lista da União se este 

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, e após a aplicação 

do princípio da precaução estabelecido no 

artigo 7.º do Regulamento (CE) n.º 

178/2002, um risco de segurança para a 

saúde humana nem para o bem-estar 

animal e, se aplicável, para o ambiente; 

(b) A sua utilização não induz o 

consumidor em erro; 

(b) A utilização a que o alimento se 

destina, a sua apresentação e a sua 

rotulagem não induzem o consumidor em 

erro, especialmente quando há uma 

alteração importante do valor nutricional 

de um alimento destinado a substituir 

outro alimento; 

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, difere de tal forma desses 

alimentos que o seu consumo normal 

constitua uma vantagem nutricional, 

sanitária, ambiental e social para o 

consumidor. 

 (c-A) No caso de ser possível verificar a 

rastreabilidade dos materiais utilizados na 

produção desse alimento. 

 Em caso de opiniões divergentes entre 

estudos científicos tal como referido na 

alínea a), deve retirar-se uma conclusão 

com base no parecer emitido pela AESA. 
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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  51 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Em caso de dúvida, por exemplo devido a 

uma insuficiente certeza científica ou à 

falta de dados, é aplicável o princípio da 

precaução e o alimento em questão não 

deve ser incluído na lista da União. 

Justificação 

Cabe reintroduzir esta alteração, que fora incluída na posição do Parlamento Europeu em 

segunda leitura, em 2010. 

 

Alteração  52 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – parágrafo 1-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Os alimentos em cuja produção tenham 

sido aplicados processos que exijam 

métodos específicos de avaliação dos 

riscos (por exemplo, alimentos produzidos 

com nanotecnologias, como os referidos 

no artigo 2.º, n.º 2, alínea a), subalínea 

ii)) não podem ser incluídos na lista da 

União enquanto esses métodos não 

tiverem sido aprovados para utilização 

pela AESA, e uma avaliação de segurança 

adequada com base nesses métodos não 

tiver demonstrado que a utilização desses 

alimentos é segura. 
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Justificação 

Cumpre reintroduzir esta alteração, que havia sido incluída na posição do Parlamento 

Europeu em segunda leitura, uma vez que, desde então, não se registaram progressos 

significativos e que a AESA reconhece a existência de incertezas no que toca aos métodos de 

ensaio para os nanomateriais. 

 

Alteração  53 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 7.º Suprimido 

Até …23, 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. 

 

O referido ato de execução deve ser 

adotado de acordo com o procedimento 

consultivo a que se refere o artigo 27.º, 

n.º 2. 

 

__________________  

23 Serviço das Publicações: inserir a data: 

24 meses após a entrada em vigor do 

presente regulamento. 

 

 

Alteração  54 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

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

1. A Comissão deve autorizar um novo 

alimento e atualizar a lista da União em 

1. A Comissão deve autorizar um novo 

alimento e atualizar a lista da União em 



 

RR\1042297PT.doc 47/139 PE537.480v03-00 

 PT 

conformidade com as regras estabelecidas: conformidade com as regras estabelecidas: 

(a) Nos artigos 9.º, 10.º e 11.º e, se for caso 

disso, em conformidade com o artigo 25.º; 

ou 

(a) Nos artigos 9.º, 10.º e 11.º e, se for caso 

disso, em conformidade com o artigo 25.º; 

ou 

(b) Nos artigos 13.º a 18.º (b) Nos artigos 13.º a 18.º 

2. Por autorização de um novo alimento e 

atualização da lista da União em 

conformidade com o n.º 1, entende-se uma 

das seguintes medidas: 

2. Por autorização de um novo alimento e 

atualização da lista da União em 

conformidade com o n.º 1, entende-se uma 

das seguintes medidas: 

(a) O aditamento de um novo alimento à 

lista da União; 

(a) O aditamento de um novo alimento à 

lista da União; 

(b) A retirada de um novo alimento da lista 

da União; 

(b) A retirada de um novo alimento da lista 

da União; 

(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 

utilização, requisitos adicionais de 

rotulagem específicos ou requisitos de 

monitorização pós-comercialização 

respeitantes à inclusão de um novo 

alimento na lista da União. 

3. A entrada de um novo alimento na lista 

da União prevista no n.º 2 deve incluir, 

sempre que relevante: 

3. A entrada de um novo alimento na lista 

da União prevista no n.º 2 deve incluir a 

especificação do novo alimento, a data da 

entrada do novo alimento na lista da 

União 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; 
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(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 

 

Alteração  55 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 

 

 

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 atualização da lista da 

União 

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 deve 

disponibilizar o pedido aos Estados-

Membros sem demora. A Comissão deve 

igualmente publicar o conteúdo essencial 

do pedido no seu sitio web, com base nas 

informações referidas nas alíneas -a) e a), 

bem como o conteúdo essencial das 

provas científicas referidas na alínea c).  

O pedido deve incluir: O pedido deve incluir: 

 
(-a) O nome e endereço do requerente;  

(a) O nome e a descrição do novo 

alimento; 

(a) O nome e a descrição do novo 

alimento; 

 
(a-A) A descrição do processo de 

produção; 

(b) A composição do novo alimento;  (b) A composição pormenorizada 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 e, eventualmente, 

para o ambiente; 
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(c-A) Se for caso disso, o método ou os 

métodos de análise. 

(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 da utilização prevista e uma 

proposta de requisitos específicos em 

matéria de rotulagem que não induzam o 

consumidor em erro. 

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 deve solicitar à AESA que 

emita o seu parecer, se a atualização for 

suscetível de afetar a saúde humana.  

 2-A. A Comissão deve avisar o requerente 

da receção do pedido no prazo de 15 dias 

a contar da data de receção do mesmo. No 

prazo de um mês a contar da data de 

receção do pedido, a Comissão deve 

verificar a sua validade. Se o pedido não 

for considerado válido, a Comissão deve 

informar o requerente desse facto, 

indicando as razões, e deve pôr termo ao 

processo. 

 2-B. Sempre que forem aplicados métodos 

de ensaio aos nanomateriais a que se 

refere o artigo 2.º, n.º 2, alínea a), 

subalínea ii), deve ser apresentada uma 

explicação da sua adequação científica 

aos nanomateriais e, se for caso disso, das 

adaptações ou dos ajustamentos técnicos 

que foram efetuados para dar resposta às 

características específicas destes 

materiais. 

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. Nos termos do artigo 26.º-A, a 

Comissão tem o poder de adotar atos 

delegados para atualizar a lista da União 

estabelecida no Anexo-I.  

4. 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. 

4. Em derrogação ao n.º 3, a Comissão 

pode decidir não proceder a uma 

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 

Deve ter em conta, se aplicável, os pontos 

de vista dos Estados-Membros, o parecer 
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da AESA e outros fatores legítimos e 

pertinentes para a atualização em causa. 

da AESA e outros fatores legítimos e 

pertinentes para a atualização em causa. 

Nesses casos, a Comissão deve informar o 

requerente e os Estados-Membros 

diretamente, indicando os motivos pelos 

quais considera que a atualização não se 

justifica. 

Nesses casos, a Comissão deve informar o 

requerente e os Estados-Membros 

diretamente, indicando os motivos pelos 

quais considera que a atualização não se 

justifica. 

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.  

 

Alteração  56 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Parecer da AESA  Parecer da AESA  

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 for caso disso, 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 e, eventualmente, para o ambiente; 

 
(b-A) Se podem surgir efeitos cumulativos 

e sinérgicos e se grupos específicos da 

população podem ser negativamente 
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afetados. 

 
(c) Se o novo alimento destinado a 

substituir um outro alimento difere ou 

não deste último, de forma a que o seu 

consumo normal possa ser desvantajoso 

para o consumidor no plano nutricional. 

2. A AESA transmite o seu parecer à 

Comissão, aos Estados-Membros e, se for 

caso disso, ao requerente. 

2. A AESA transmite o seu parecer à 

Comissão, aos Estados-Membros e ao 

requerente. 

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 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 

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. 

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 adotar o seu parecer 

com base nas informações disponíveis. A 

não comunicação pelo requerente das 

informações complementares pode 

motivar a adoção de um parecer 

desfavorável pela AESA. 

5. Caso o requerente apresente informações 

complementares por sua iniciativa, deve 

transmiti-las à Comissão e à AESA. 

5. Caso o requerente apresente informações 

complementares por sua iniciativa, deve 

transmiti-las à Comissão e à AESA. 

Nestes casos, a AESA emite o seu parecer 

no prazo de nove meses previsto no n.º 1. 

Nestes casos, a AESA emite o seu parecer 

no prazo de nove meses previsto no n.º 1. 

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 
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Estados-Membros. 

 

Alteração  57 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Autorização de um novo alimento e 

atualização da lista da União  

Atualização da lista da União 

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. A Comissão fica habilitada a adotar 

atos delegados, nos termos do artigo 26.º-

A, para atualizar a lista da União referida 

no artigo 5.º, no prazo de seis meses a 

contar da data de publicação do parecer da 

AESA referido no artigo 10.º, 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. 

 

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. 

 

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. 

 

Alteração  58 

Proposta de regulamento 

Artigo 12 
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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. 

____________________ ____________________ 

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. 

Justificação 

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

 

Alteração  59 

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. 

Em vez de seguir o procedimento a que se 

refere o artigo 9.°, um requerente que 

tencione colocar no mercado da União 

alimentos tradicionais de um país terceiro 

pode optar por notificar essa intenção à 
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Comissão. 

A notificação deve incluir as seguintes 

informações: 

A notificação deve incluir as seguintes 

informações:  

 
(-a) O nome e 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 detalhada; 

(c) O seu país de origem; (c) O(s) seu(s) país(es) 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, tal como estabelecido 

nas orientações referidas no artigo 4.° do 

presente regulamento; 

(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 

previstas de utilização e os requisitos 

específicos em matéria de rotulagem que 

não induzam o consumidor em erro. 

 

Alteração  60 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 

 

 

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. 

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. 

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 apresentar à 

Comissão objeções de segurança 

fundamentadas, baseadas em provas 

científicas, à colocação no mercado da 

União do alimento tradicional em causa. 

3. A Comissão deve informar os 3. A Comissão deve informar o requerente 
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Estados-Membros, a AESA e o requerente 

do resultado do procedimento previsto no 

n.º 2. 

de qualquer objeção 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. 

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 atualizar a 

lista da União por meio de um ato 

delegado nos termos do artigo 26.° no 

prazo de um mês. A entrada na lista da 

União deve indicar que o alimento em 

causa é um alimento tradicional 

proveniente de um país terceiro. Se for 

caso disso, devem ser indicadas certas 

condições de utilização, requisitos 

específicos em matéria de rotulagem ou 

requisitos de monitorização 

pós-comercialização. 

5. 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. 

5. 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 atualizar a lista da União 

Nesse caso, o requerente deve apresentar 

um pedido à Comissão em conformidade 

com o artigo 15.º 

Nesse caso, o requerente deve apresentar 

um pedido à Comissão em conformidade 

com o artigo 15.º 

 

Alteração  61 

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 

apresentadas em conformidade com o 

artigo 14.º, n.º 5. 
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Justificação 

Alinhamento pelo objetivo do Conselho, num propósito de clareza.  

 

Alteração  62 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Parecer da AESA sobre um alimento 

tradicional de um país terceiro 

Parecer da AESA sobre um alimento 

tradicional de um país terceiro 

1. A AESA emite o seu parecer no prazo 

de seis meses a contar da data de receção 

de um pedido válido. 

1. A AESA emite o seu parecer no prazo 

de seis meses a contar da data de receção 

de um pedido válido. 

2. Ao avaliar a segurança de um alimento 

tradicional de um país terceiro, a AESA 

deve ter em conta as seguintes questões: 

2. Ao avaliar a segurança de um alimento 

tradicional de um país terceiro, a AESA 

deve ter em conta as seguintes questões: 

(a) Se o historial de utilização segura do 

alimento no país terceiro é confirmado por 

dados fiáveis apresentados pelo requerente 

em conformidade com os artigos 13.º e 

15.º; 

(a) Se o historial de utilização segura do 

alimento no país terceiro, tal como 

estabelecido nas orientações referidas no 

artigo 4.° do presente regulamento, é 

confirmado por dados fiáveis apresentados 

pelo requerente em conformidade com os 

artigos 13.º e 15.º; 

(b) Se a composição do alimento e as suas 

condições de utilização não apresentam um 

risco para saúde humana na União. 

(b) Se a composição do alimento e as suas 

condições de utilização não apresentam um 

risco para saúde humana na União e, se 

aplicável, para o ambiente. 

3. A AESA deve transmitir o seu parecer à 

Comissão, aos Estados-Membros e ao 

requerente. 

3. A AESA deve transmitir o seu parecer à 

Comissão, aos Estados-Membros e ao 

requerente. 

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

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. 

oito dias úteis após ter sido informada pela 

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. 

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. A não comunicação pelo 

requerente das informações 

complementares pode motivar a adoção de 

um parecer desfavorável pela EFSA. 

6. Caso o requerente apresente informações 

complementares por sua iniciativa, deve 

transmiti-las à Comissão e à AESA. 

6. Caso o requerente apresente informações 

complementares por sua iniciativa, deve 

transmiti-las à Comissão e à AESA. 

Nestes casos, a AESA emite o seu parecer 

no prazo de seis meses previsto no n.º 1.  

Nestes casos, a AESA emite o seu parecer 

no prazo de seis meses previsto no n.º 1.  

7. A AESA disponibilizará as informações 

complementares à Comissão e aos 

Estados-Membros. 

7. A AESA disponibilizará as informações 

complementares à Comissão e aos 

Estados-Membros. 

 

Alteração  63 

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 

Justificação 

Alinhamento pelo objetivo do Conselho, num propósito de clareza. 
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Alteração  64 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1 

 

 

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: 

1. No prazo de três meses a contar da data 

de publicação do parecer da AESA, a 

Comissão deve adotar um ato delegado, 

em conformidade com o artigo 26.°-A, 
autorizando a colocação no mercado da 

União do alimento tradicional de um país 

terceiro e 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 

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. 

 

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  65 

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 

Em derrogação ao n.º 1, a Comissão pode 

terminar o procedimento de autorização e 

renunciar à atualização, em qualquer fase 
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do procedimento, se considerar que tal 

atualização não se justifica. 

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. 

Justificação 

Alinhamento pelo objetivo do Conselho, num propósito de clareza. 

 

Alteração  66 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. O requerente pode retirar o seu pedido 

referido no artigo 15.º a qualquer momento 

antes da adoção do parecer da AESA 

referido no artigo 16.º e terminar assim o 

procedimento de autorização de um novo 

alimento e de atualização da lista da União. 

3. O requerente pode retirar o seu pedido 

referido no artigo 15.º a qualquer momento 

antes da adoção do parecer da AESA 

referido no artigo 16.º e terminar assim o 

procedimento de autorização de um novo 

alimento e de atualização da lista da União. 

Nesse caso, cabe-lhe proceder ao 

pagamento das despesas de gestão da 

procura suportadas pela EFSA. 

 

Alteração  67 

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 utilização, requisitos 

adicionais de rotulagem específicos ou 

requisitos de monitorização 

pós-comercialização ou restrições 
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respeitantes à inclusão de um alimento 

tradicional de um país terceiro na lista da 

União. 

Justificação 

Alinhamento pelo objetivo do Conselho, num propósito de clareza.  

 

Alteração  68 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Competências de execução relativamente a 

requisitos administrativos e científicos 

associados a alimentos tradicionais de 

países terceiros 

Competências de execução relativamente a 

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, com base nas orientações 

da AESA, incluindo uma lista precisa e 

exaustiva dos documentos necessários 

para que uma notificação ou um pedido 

sejam válidos; 

(b) As modalidades de controlo da validade 

dessas notificações e desses pedidos; 

(b) As modalidades de controlo da validade 

dessas notificações e desses pedidos; 

(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.  
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____________________ ____________________ 

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. 

Justificação 

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

 

Alteração  69 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Se as informações complementares 

referidas no n.º 1 não forem recebidas 

dentro do prazo indicado nesse número, a 

Comissão deve agir com base nas 

informações já fornecidas. 

2. Se as informações complementares 

referidas no n.º 1 não forem recebidas 

dentro do prazo indicado nesse número, a 

Comissão deve interromper o 

procedimento de autorização. 

 

Alteração  70 

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. 
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Justificação 

Regra geral, as prorrogações deveriam ser excecionais e adequadas. O requerente deve ser o 

primeiro a ser informado sobre tal prorrogação. 

 

Alteração  71 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 21-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 21.º-A 

 Alinhamento dos prazos pelo 

Regulamento (CE) 1924/2006 

 Se o requerente solicitar proteção de 

dados em conformidade com o artigo 24.° 

do presente regulamento e o artigo 21.° do 

Regulamento (CE) 1924/2006, a 

Comissão pode adaptar os prazos 

previstos nos artigos 10.º, n.º 1, 11.º, n.os 1 

ou 2, 16.º, n.º 1, e 17.º, n.º 1, de modo a 

alinhá-los pelos prazos previstos no 

Regulamento (CE) 1924/2006, para que 

os dois períodos de proteção de dados 

decorram em simultâneo. Nesse caso, o 

requerente deve ser consultado antes de a 

Comissão tomar uma decisão sobre o 

alinhamento. 

 Também é necessário que, para além da 

simultaneidade dos períodos de proteção 

da propriedade intelectual, os 

procedimentos de avaliação e autorização 

das alegações de saúde e dos novos 

alimentos se inspirem, sempre que 

possível, em critérios de simultaneidade, a 

fim de permitir o correto funcionamento 

do mercado desses produtos e uma 

proteção suficiente dos requerentes. 

 

Alteração  72 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 
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Texto da Comissão Alteração 

Confidencialidade do pedido para a 

atualização da lista da União 

Confidencialidade do pedido para 

atualizações da lista da União 

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.  

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. 

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. 

 

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; 

(b) O nome e a descrição do novo 

alimento; 

(b) O nome e a descrição do novo 

alimento; 

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

 (e-A) Quaisquer proibições ou restrições 

impostas aos géneros alimentícios 

provenientes de um país terceiro; 

 A Comissão deve manter uma lista dos 

pedidos, a qual deve conter, relativamente 

a cada pedido, as informações referidas 

nas alíneas a) a e-A) do segundo 

parágrafo. A Comissão deve disponibilizar 

essa lista às partes interessadas. 

5. A Comissão, os Estados-Membros e a 

AESA devem tomar as medidas 

necessárias para assegurar a 

confidencialidade adequada das 

informações por eles recebidas nos termos 

do presente regulamento, em conformidade 

com o disposto no n.º 4, exceto no caso de 

informações que devam ser tornadas 

públicas para proteger a saúde humana. 

5. A Comissão, os Estados-Membros e a 

AESA devem tomar as medidas 

necessárias para assegurar a 

confidencialidade adequada das 

informações por eles recebidas nos termos 

do presente regulamento, em conformidade 

com o disposto no n.º 4, exceto no caso de 

informações que devam ser tornadas 

públicas para proteger a saúde humana e o 

ambiente. 

6. Caso o requerente retire ou tenha 

retirado o seu pedido, a Comissão, os 

Estados-Membros e a AESA não devem 

divulgar informações confidenciais, 

incluindo informações sobre cuja 

confidencialidade a Comissão e o 

requerente discordem. 

6. Caso o requerente retire ou tenha 

retirado o seu pedido, a Comissão, os 

Estados-Membros e a AESA não devem 

divulgar informações confidenciais, 

incluindo informações sobre cuja 

confidencialidade a Comissão e o 

requerente discordem. 

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. 

8. A Comissão pode, por meio de atos de 

execução, adotar regras pormenorizadas 

para a aplicação dos n.os 1 a 6. 

8. A Comissão pode, por meio de atos de 

execução, adotar regras pormenorizadas 

para a aplicação dos n.os 1 a 6. 

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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Alteração  73 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Comissão pode, por razões de 

segurança alimentar, e tendo em conta o 

parecer da AESA, impor requisitos de 

monitorização pós-comercialização de um 

novo alimento para assegurar que a 

utilização do novo alimento autorizado está 

dentro de limites seguros. 

1. A Comissão deve, por razões de 

segurança alimentar, e com base no 

princípio da precaução, impor requisitos 

de monitorização pós-comercialização 

relativamente a todos os novos alimentos, 

tendo em conta o parecer da AESA 

relativo à fixação do período necessário, 

para assegurar que a utilização do novo 

alimento autorizado está dentro de limites 

seguros. 

Justificação 

O consumo de um novo alimento pode revelar a existência de riscos para a saúde humana. A 

exigência de monitorização pós-comercialização relativamente a todos os novos alimentos 

assegurará que a utilização do novo alimento autorizado está dentro de limites seguros e não 

causa efeitos negativos, o que aumentará igualmente a confiança dos consumidores. 

 

Alteração  74 

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 
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imposta por qualquer país terceiro em 

cujo mercado o novo alimento seja 

colocado. 

 A Comissão disponibiliza essas 

informações aos Estados-Membros. 

Justificação 

 Os requisitos em matéria de informações adicionais devem ser tratados separadamente dos 

requisitos sobre monitorização pós-comercialização. 

 

Alteração  75 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 23-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 23.º-B 

 Limites de migração para constituintes de 

materiais destinados a entrar em contacto 

com os alimentos 

 As embalagens de novos alimentos devem 

respeitar os requisitos estabelecidos no 

Regulamento (CE) n.º 1935/2004 relativo 

aos materiais e objetos destinados a entrar 

em contacto com os alimentos. Quando 

forem fixados limites à migração de certos 

constituintes ou grupos de constituintes 

para o interior ou para a superfície dos 

alimentos, em conformidade com o artigo 

5.º do referido Regulamento, deve ser 

conferida particular atenção aos 

materiais destinados a entrar em contacto 

com alimentos que contenham ou sejam 

produzidos a partir de nanomateriais. No 

prazo de (12 meses a contar da data de 

entrada em vigor do presente 

regulamento), a Comissão deve 

apresentar um relatório ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho sobre a forma de 

abordar a questão dos nanomateriais nos 

materiais destinados a entrar em contacto 

com os alimentos. Este relatório deve 

debruçar-se, entre outros aspetos, sobre os 

métodos de ensaio necessários para 
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determinar a segurança dos 

nanomateriais nos materiais destinados a 

entrar em contacto com os alimentos, a 

conveniência de os autorizar ou os limites 

de migração que devem ser fixados. 

Justificação 

Dado que este regulamento aborda, entre outras, a questão dos nanomateriais nos alimentos, 

importa assegurar que também sejam tidas em linha de conta as nanopartículas que possam 

acidentalmente migrar para os alimentos. É necessário tomar urgentemente medidas, dado 

que, por um lado, ainda não existe legislação específica e, por outro, não foram previstos 

requisitos de ensaio ou os métodos de ensaio utilizados não são adequados. 

 

Alteração  76 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 23-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 23.º-C 

 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 

deve informar imediatamente a Comissão 

e os restantes Estados-Membros, 

apresentando os motivos da sua decisão. 

 2. A Comissão, em estreita cooperação 

com a AESA, deve examinar os motivos 

referidos no n.º 1 o mais rapidamente 

possível e tomar as medidas adequadas. O 

Estado-Membro que tiver adotado a 

decisão referida no n.º 1 pode mantê-la 

até à entrada em vigor dessas medidas. 
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Justificação 

Esta disposição retoma a legislação em vigor (Regulamento (CE) n.º 258/97), tendo sido 

igualmente incluída na posição do Parlamento Europeu em segunda leitura, em 2010. 

 

Alteração  77 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 24 

 

Texto da Comissão Alteração 

Procedimento de autorização em casos de 

proteção de dados 

Procedimento de autorização em casos de 

proteção de dados 

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 sete anos a 

contar da data da autorização do novo 

alimento sem o acordo do requerente 

inicial. 

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; 

(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 pode demonstrar a 

propriedade das provas científicas de 

propriedade intelectual ou dos dados 

científicos por meio de provas suscetíveis 

de verificação na altura da apresentação do 

primeiro pedido; e 

(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. 
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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 inicial pode acordar 

com um requerente subsequente que tais 

provas científicas de propriedade 

intelectual e dados científicos podem ser 

utilizados. 

3. Os n.ºs 1 e 2 não se aplicam a 

notificações e pedidos relativos à 

colocação no mercado da União de 

alimentos tradicionais de países terceiros. 

3. Os n.os 1 e 2 não se aplicam a 

notificações e pedidos relativos à 

colocação no mercado da União de 

alimentos tradicionais de países terceiros. 

 3-A. Para evitar a repetição de estudos em 

vertebrados, é permitida a referência, por 

um requerente ulterior, a estudos sobre 

vertebrados e a outros estudos que possam 

evitar ensaios em animais. O proprietário 

dos dados pode reclamar uma 

compensação adequada pela respetiva 

utilização. 

 

Alteração  78 

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; 

Justificação 

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

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. 

Justificação 

Alinhamento pelo objetivo do Conselho, num propósito de clareza. 

 

Alteração  80 

 

Proposta de regulamento 

Capítulo 6 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Sanções e procedimento de comitologia Sanções e disposições gerais 

 

Alteração 90 

Proposta de regulamento 

Artigo 26-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 26.º-A 

 Exercício da delegação 

 1. É conferido à Comissão o poder de 

adotar atos delegados, nas condições 

estabelecidas no presente artigo. 

 2. A delegação de poderes referida nos 

artigos 4.º, n.º 3, 9.º, n.º 3, 11.º, n.º 1, 14.º, 

n.º 4, e 17.º, n.º 1, é conferida à Comissão 
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por um período de sete anos a partir de 

...*. A Comissão elabora um relatório 

sobre a delegação de poderes pelo menos 

nove meses antes do final do prazo de sete 

anos. A delegação de poderes é 

tacitamente prorrogada por prazos de 

igual duração, salvo se o Parlamento 

Europeu ou o Conselho a tal se opuser 

pelo menos três meses antes do final de 

cada prazo. 

 3. A delegação de poderes referida nos 

artigos 4.º, n.º 3, 9.º, n.º 3, 11.º, n.º 1, 14.º, 

n.º 4, e 17.º, n.º 1, pode ser revogada em 

qualquer momento pelo Parlamento 

Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 

revogação porá 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. Não 

afetará a validade dos atos delegados já 

em vigor. 

 4. Assim que adotar um ato delegado, a 

Comissão notificá-lo-á simultaneamente 

ao Parlamento Europeu e ao Conselho. 

 5. Os atos delegados adotados em 

conformidade com os artigos 4.º, n.º 3, 9.º, 

n.º 3, 11.º, n.º 1, 14.º, n.º 4, e 17.º, n.º 1, só 

entram em vigor se não tiverem dado 

origem a objeções do Parlamento 

Europeu ou do Conselho no prazo de dois 

meses a contar da notificação desse ato a 

estas duas instituições, ou se, antes do 

termo desse prazo, o Parlamento Europeu 

e o Conselho tiverem ambos informado a 

Comissão de que não tencionam formular 

objeções. O referido prazo é prorrogado 

por dois meses por iniciativa do 

Parlamento Europeu ou do Conselho. 

 __________________ 

 *JO: inserir a data de entrada em vigor 

do presente regulamento. 
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Alteração  81 

Proposta de regulamento 

Artigo 27 – n.º 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Caso se faça referência ao presente 

número, aplica-se o artigo 4.º do 

Regulamento (UE) n.º 182/2011. 

Suprimido  

Se for necessário obter o parecer do 

comité por procedimento escrito, tal 

procedimento será encerrado sem 

resultados caso, dentro do prazo fixado 

para a formulação do parecer do comité, 

o seu presidente assim o decidir, ou a 

maioria simples dos seus membros assim 

o requerer. 

 

 

Alteração  82 

Proposta de regulamento 

Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 O comité emitirá o seu parecer no prazo 

de seis meses a contar da data de 

aprovação da proposta referida no artigo 

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

Justificação 

O prazo proposto não permite alcançar o objetivo de obter uma decisão dentro de um prazo 

razoável (18 meses). A presente alteração introduz um prazo para o comité emitir o seu 

parecer. A título de comparação, para a autorização centralizada de medicamentos, é 

necessário apresentar as primeiras observações por escrito no prazo de 22 dias. 

 

Alteração  83 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Qualquer pedido para colocar um novo 1. Qualquer pedido para colocar um novo 
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alimento no mercado da União apresentado 

a um Estado-Membro nos termos do artigo 

4.º do Regulamento (CE) n.º 258/97 e para 

o qual uma decisão final não tenha sido 

tomada antes de ...27, é considerado como 

um pedido ao abrigo do presente 

regulamento. 

alimento no mercado da União apresentado 

a um Estado-Membro nos termos do artigo 

4.º do Regulamento (CE) n.º 258/97 e para 

o qual uma decisão final não tenha sido 

tomada antes de ...27, é considerado como 

um pedido ao abrigo do presente 

regulamento. 

__________________ __________________ 

27 Serviço das Publicações: inserir a 

data:24 meses após a data de entrada em 

vigor do presente regulamento. 

27 Serviço das Publicações: inserir a data: 

12 meses após a data de entrada em vigor 

do presente regulamento. 

 

Alteração  84 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A Comissão pode, por meio de atos de 

execução, adotar medidas transitórias para 

a aplicação dos n.os 1 e 2. Esses atos de 

execução devem ser adotados de acordo 

com o procedimento de exame a que se 

refere o artigo 27.º, n.º 3. 

3. A Comissão pode, por meio de atos 

delegados, adotar medidas transitórias para 

a aplicação dos n.os 1 e 2. Esses atos 

delegados devem ser adotados de acordo 

com o artigo 26.º-A. 

Justificação 

Texto alterado por motivos de coerência. 

Alteração  85 

Proposta de regulamento 

Artigo 29-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 29.º-A 

 Enquanto não entrar em vigor legislação 

específica em matéria de alimentos 

obtidos a partir de animais clonados e dos 

seus descendentes, estes alimentos, 

quando colocados no mercado da União, 

devem ser acompanhados da seguinte 

informação ao consumidor final: 

«Alimento obtido a partir de animais 
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clonados/de descendentes de animais 

clonados.» No caso dos alimentos 

pré-embalados, esta informação deve 

figurar num rótulo. Em todos os outros 

casos, deve ser transmitida por meio de 

outro material que acompanhe o 

alimento. 

Justificação 

É necessário prever medidas adequadas para evitar um vazio regulamentar. 

 

Alteração  86 

Proposta de regulamento 

Artigo 29-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 29.º-B 

 Comunicação de informações 

 Cinco anos após a entrada em vigor do 

presente regulamento, a Comissão deve 

apresentar um relatório ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho sobre a sua 

aplicação, o qual deve abordar, em 

particular, o impacto do novo 

procedimento simplificado nos alimentos 

tradicionais de países terceiros. 

 * JO: ....................................... 

 

Alteração  87 

 

Proposta de regulamento 

Artigo 30 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

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

__________________ __________________ 

28 Serviço das Publicações: inserir a data: 

24 meses após a data de entrada em vigor 

do presente regulamento. 

28 Serviço das Publicações: inserir a data: 

12 meses após a data de entrada em vigor 

do presente regulamento. 
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Alteração  88 

Proposta de regulamento 

Anexo (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Anexo 

 Lista da União de novos alimentos 

autorizados e de alimentos tradicionais 

provenientes de países terceiros e 

condições de utilização 

Justificação 

A lista inicial da União de novos alimentos autorizados e de alimentos tradicionais 

provenientes de países terceiros deve ser anexada ao presente regulamento e a lista deve ser 

atualizada recorrendo a atos delegados. 
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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 

novos alimentos introduzidos no mercado não tivessem um impacto negativo na saúde 
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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 

necessidade de esse pedido ser examinado pela autoridade competente do Estado-Membro e, 
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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 

revista científica, à semelhança dos regimes de proteção de dados vigentes nos Estados 
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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. 
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PARECER DA COMISSÃO DO COMÉRCIO INTERNACIONAL 

dirigido à Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

sobre a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a novos 

alimentos 

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

Relatora de parecer: Jude Kirton-Darling 

 

 

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

Contexto geral 

 

A proposta de regulamento da UE constitui a segunda tentativa da Comissão de reformar o 

regime relativo aos novos alimentos na UE, datado de 1997. O quadro regulamentar em vigor 

tem sido criticado por ser particularmente pesado, moroso e oneroso para a obtenção de uma 

autorização para um novo alimento. Tal é mais problemático para as empresas cujo principal 

mercado é a Europa, em comparação com o processo mais rápido de autorização prévia à 

colocação no mercado em países terceiros, como os Estados Unidos e o Canadá. 

Consequentemente, muitas empresas do setor alimentar da UE, em especial as PME, não 

pretendem desenvolver e colocar no mercado novos alimentos ou ingredientes alimentares 

que seriam abrangidos pelo âmbito de aplicação do regulamento relativo a novos alimentos. 

 

Internacionalmente, a UE tem sido muito criticada ao nível da Organização Mundial do 

Comércio por países terceiros, que consideram que a autorização de novos alimentos constitui 

uma barreira ao comércio e impede o acesso do mercado da UE a alimentos que têm um longo 

historial de utilização segura no país terceiro de origem. 

 

Considerações 

 

Para além do objetivo geral de garantir a segurança dos alimentos, o novo regulamento 

destina-se a otimizar e simplificar o procedimento de autorização de novos alimentos, 

mediante o estabelecimento de uma lista da União de novos alimentos autorizados. As 

propostas para reduzir os encargos administrativos que pesam sobre os Estados-Membros e as 

suas empresas, bem como a duração e o custo do procedimento de autorização, assim como 

para aumentar a competitividade da indústria alimentar europeia, em particular no caso das 

PME, nomeadamente incentivando a inovação, são muito bem-vindas. 
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Além disso, a proposta introduz uma avaliação de segurança mais rápida e proporcional para 

alimentos tradicionais de países terceiros. Ao facilitarem o acesso ao mercado, estas 

disposições especiais para os alimentos que não tenham sido comercializados na UE, mas que 

tenham um historial de utilização segura em países terceiros, visam criar um sistema mais 

equilibrado e um ambiente favorável ao comércio, respondendo, por conseguinte, às 

preocupações suscitadas a nível da OMC sobre restrições arbitrárias e injustificadas no acesso 

ao mercado da UE.  

 

Além disso, o objetivo declarado da proposta é clarificar a definição de novo alimento nos 

termos do regulamento e, assim, aumentar a segurança jurídica. No entanto, foram 

manifestadas preocupações de que especialmente a supressão das categorias e o alargamento 

das definições possam resultar no contrário e, desta forma, criar lacunas legislativas que 

podem ter impacto na segurança dos alimentos.  

 

A nova definição e os requisitos de notificação concretos, estabelecidos para alimentos 

tradicionais de países terceiros, são motivo de especial preocupação para a relatora. O 

conceito de «historial de utilização alimentar segura» permanece bastante vago na proposta e 

deverá ser acompanhado de orientações e normas claras para a recolha de dados e elementos 

de prova a fornecer pelos requerentes. Esta é uma condição prévia para a eficácia do novo 

sistema centralizado, ou seja, para não se correr o risco de frequentes objeções de segurança 

não fundamentadas por parte dos Estados-Membros. Além disso, estes requisitos devem estar 

em consonância com os compromissos internacionais da UE, de modo a não criar restrições 

injustificadas aos operadores de países terceiros.  

 

A relatora está consciente do trabalho em curso da Autoridade Europeia para a Segurança dos 

Alimentos, a fim de atualizar as orientações de 1997 sobre os aspetos científicos e a 

informação necessária à fundamentação dos pedidos de colocação no mercado de novos 

alimentos e ingredientes alimentares e à elaboração de relatórios de avaliação preliminar nos 

termos do Regulamento (CE) n.º 258/97. De um modo geral, o novo sistema centralizado 

aumentará a carga de trabalho da AESA, à qual, evidentemente, devem ser atribuídos recursos 

correspondentes.   

 

Para além das orientações acima referidas, a relatora considera essencial a concessão de 

assistência técnica suficiente e atempada aos operadores de países terceiros que pretendam 

colocar alimentos tradicionais no mercado da UE. 

 

Por último, mas não menos importante, a relatora considera importante que seja efetuado um 

acompanhamento adequado da aplicação e do impacto da nova regulamentação, em especial 

no que respeita ao novo procedimento simplificado para alimentos tradicionais de países 

terceiros. Os resultados deste acompanhamento devem ser comunicados ao Parlamento cinco 

anos após a entrada em vigor do novo regulamento. 
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Estas são algumas das considerações subjacentes às propostas que a relatora da Comissão do 

Comércio Internacional apresentará. Em termos concretos, as alterações propostas 

centrar-se-ão nas disposições relativas aos produtos tradicionais provenientes de países 

terceiros e à necessária delegação de poderes neste contexto.  

ALTERAÇÕES 

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 

Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes 

alterações: 

 

 

Alteração  1 

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, do 

ambiente, e dos interesses dos 

consumidores, bem como o funcionamento 

eficaz do mercado interno, garantindo 

simultaneamente a transparência e 

estimulando a inovação e a criatividade 

das PME do setor agroalimentar. Deve ser 

aplicado o princípio de precaução, tal 

como definido no Regulamento (CE) 

n.º 178/2002. 

 

Alteração  2 

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 

(11) Deve ser feita uma distinção entre 

alimentos tradicionais de um país terceiro 

e novos alimentos. A colocação no 

mercado da União de alimentos 
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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. 

tradicionais de países terceiros deve ser 

facilitada sempre que se demonstrar um 

historial de utilização segura dos alimentos 

no país terceiro, tal como estabelecido nas 

orientações científicas e técnicas 

prestadas pela Autoridade Europeia para 

a Segurança dos Alimentos («AESA»). 

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. 

 

 

Alteração  3 

Proposta de regulamento 

Considerando 21 

 

Texto da Comissão Alteração 

(21) No que se refere à possível utilização 

de nanomateriais para utilização alimentar, 

a AESA considerou, no seu parecer de 6 de 

abril de 201121 relativo a Orientações sobre 

a avaliação dos riscos da aplicação das 

nanociências e das nanotecnologias nas 

cadeias alimentares humana e animal, que 

existem poucas informações em relação a 

certos aspetos da nanotoxicocinética e da 

toxicologia dos nanomateriais artificiais e 

que os métodos de ensaio da toxicidade 

existentes podem carecer de alterações 

metodológicas. A fim de avaliar melhor a 

segurança de nanomateriais para utilização 

alimentar, a Comissão está a desenvolver 

métodos de ensaio que tenham em conta as 

características específicas dos 

nanomateriais artificiais. 

(21) No que se refere à possível utilização 

de nanomateriais para utilização alimentar, 

a AESA considerou, no seu parecer de 6 de 

abril de 201121 relativo a Orientações sobre 

a avaliação dos riscos da aplicação das 

nanociências e das nanotecnologias nas 

cadeias alimentares humana e animal, que 

existem poucas informações em relação a 

certos aspetos da nanotoxicocinética e da 

toxicologia dos nanomateriais artificiais e 

que os métodos de ensaio da toxicidade 

existentes podem carecer de alterações 

metodológicas. A fim de avaliar melhor a 

segurança de nanomateriais para utilização 

alimentar, mantendo, ao mesmo tempo, 

presente o princípio de precaução, a 

Comissão está a desenvolver métodos de 

ensaio que tenham em conta as 

características específicas dos 

nanomateriais artificiais. 

__________________ __________________ 
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21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140. 21 EFSA Journal 2011; 9(5):2140. 

 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 24 

 

Texto da Comissão Alteração 

(24) Os novos alimentos estão sujeitos aos 

requisitos gerais de rotulagem 

estabelecidos no Regulamento (UE) 

n.º 1169/2011 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, relativo à prestação de 

informação aos consumidores sobre os 

géneros alimentícios, e a outros requisitos 

de rotulagem pertinentes constantes da 

legislação alimentar da União. Em certos 

casos, pode ser necessário apresentar 
informações adicionais de rotulagem, 

nomeadamente no que diz respeito à 

descrição do alimento, à sua fonte ou às 

suas condições de utilização para assegurar 

que os consumidores estão suficientemente 

informados sobre a natureza do novo 

alimento. 

(24) Os novos alimentos estão sujeitos aos 

requisitos gerais de rotulagem 

estabelecidos no Regulamento (UE) 

n.º 1169/2011 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, relativo à prestação de 

informação aos consumidores sobre os 

géneros alimentícios, e a outros requisitos 

de rotulagem pertinentes constantes da 

legislação alimentar da União. A 

rotulagem deve incluir informações 

adicionais, nomeadamente no que diz 

respeito à descrição do alimento, à sua 

origem, composição e às suas condições de 

utilização, para assegurar que os 

consumidores estão suficientemente 

informados sobre a natureza do novo 

alimento, incluindo os que provêm de um 

país terceiro. Por conseguinte, quando um 

novo alimento for incluído na lista da 

União ou na lista de alimentos 

tradicionais provenientes de países 

terceiros, podem ser impostas condições 

específicas de utilização ou requisitos 

específicos de rotulagem eventualmente 

associados, nomeadamente, a 

características específicas ou a 

propriedades alimentares, como a 

composição, o valor nutricional ou os 

efeitos nutricionais e a utilização a que o 

alimento se destina, ou a considerações 

éticas ou a implicações para a saúde de 

grupos específicos da população. É 

conveniente estabelecer no presente 

regulamento requisitos específicos em 

matéria de rotulagem no que diz respeito 

aos ingredientes alimentares presentes 

sob a forma de nanomateriais artificiais 
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que são abrangidos pelo presente 

regulamento. 

 

 

 

Alteração  5 

Proposta de regulamento 

Considerando 26 

 

Texto da Comissão Alteração 

(26) Os Estados-Membros devem 

estabelecer regras sobre as sanções 

aplicáveis às infrações das disposições do 

presente regulamento e devem tomar todas 

as medidas necessárias para assegurar que 

estas são aplicadas. Essas sanções deverão 

ser eficazes, proporcionadas e dissuasivas. 

(26) Os Estados-Membros devem 

estabelecer regras sobre as sanções 

aplicáveis às infrações das disposições do 

presente regulamento e devem tomar todas 

as medidas necessárias para assegurar que 

estas são aplicadas. Essas sanções devem 

ser efetivas, proporcionadas e dissuasivas e 

contribuir para assegurar condições de 

concorrência equitativas. 

 

 

 

Alteração  6 

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;  

(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 derivados transformados, tal 

como definido no Regulamento n.º 

178/2002, e com um historial de utilização 

segura do alimento e consumo significativo 

num país terceiro;  
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Alteração  7 

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 

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; 

(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 

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; 

 

Alteração  8 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 A Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados em conformidade com o artigo 

27.°-A  no que respeita à definição do 

conceito de "parte significativa da 

população de um país terceiro". 

 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) «Requerente», o Estado-Membro, país 

terceiro ou a parte interessada, que pode 

representar várias partes interessadas, que 

apresentou um pedido à Comissão em 

conformidade com o artigo 9.º ou 15.º ou 

(d) «Requerente», o Estado-Membro, país 

terceiro ou a parte interessada, que pode 

representar várias partes interessadas, ou 

uma PME, que apresentou um pedido à 

Comissão em conformidade com o artigo 
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uma notificação em conformidade com o 

artigo 13.º; 

9.º ou 15.º ou uma notificação em 

conformidade com o artigo 13.º; 

 

 

Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – título 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Competências de execução respeitantes à 

definição de novos alimentos prevista no 

artigo 2.º, n.º 2, alínea a) 

Delegação de poderes 

 

 

Alteração  11 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – parágrafo 1 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

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). 

A Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados em conformidade com o artigo 

27.º-A no que diz respeito à decisão se um 

determinado alimento está ou não 

abrangido pela definição de "novo 

alimento" que figura no artigo 2.º, n.º 2, 

alínea a), bem como à autorização de um 

alimento tradicional de um país terceiro e 

à atualização da lista da União a que se 

refere o artigo 17.°. 

Justificação 

A relatora considera apropriado recorrer ao regime de atos delegados para completar ou 

alterar o regulamento nestes aspetos. Caso esta alteração seja adotada, terá de ser 

introduzido um considerando sobre a delegação de poderes.  
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Alteração  12 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – parágrafo 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Esses atos de execução devem ser 

adotados de acordo com o procedimento 

de exame referido no artigo 27.º, n.º 3. 

Suprimido 

 

 

Alteração  13 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Comissão deve criar e atualizar uma 

lista da União de novos alimentos 

autorizados para serem colocados no 

mercado da União, em conformidade com 

o disposto nos artigos 6.º, 7.º e 8.º («lista 

da União»). 

1. A Comissão deve criar, atualizar e 

tornar pública uma lista da União de 

novos alimentos autorizados para serem 

colocados no mercado da União, em 

conformidade com o disposto nos artigos 

6.º, 7.º e 8.º («lista da União»),  tal como 

estabelecido no anexo do presente 

regulamento. A lista da União deve 

incluir alimentos tradicionais de países 

terceiros. 

 

 

Alteração  14 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (c-A) No caso de não ser possível verificar 

a rastreabilidade dos materiais utilizados 

na produção desse alimento; 
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Alteração  15 

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 informar o consumidor 

final de qualquer característica ou 

propriedade do alimento, e para assegurar 

a sua rastreabilidade, como a composição, 

a proveniência, 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; 

Justificação 

A rotulagem dos novos alimentos deve permitir ao consumidor final determinar a origem do 

produto. 

 

 

Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – parágrafo 2 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) O seu país de origem; (c) O seu país de origem e os países de 

origem dos materiais utilizados na sua 

composição; 

 

Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – parágrafo 2 – alínea d) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) Documentação que demonstre o (d) Documentação que demonstre o 
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historial de utilização segura do alimento 

num país terceiro; 

historial de utilização segura do alimento 

num país terceiro, tal como estabelecido 

nas orientações europeias sob o controlo 

da AESA; 

 

Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Artigo 13 – parágrafo 2 – alínea e) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(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) As condições de utilização e os 

requisitos específicos em matéria de 

rotulagem que não induzam o consumidor 

em erro. 

 

Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 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: 

1. No prazo de três meses a contar da data 

de publicação do parecer da AESA, a 

Comissão deve adotar um ato delegado 

para autorizar a colocação no mercado da 

União do alimento tradicional de um país 

terceiro e atualizar a lista da União, tendo 

em conta o seguinte: 

Justificação 

A relatora considera apropriado recorrer ao regime de atos delegados para completar o 

regulamento nestes aspetos. Caso esta alteração seja adotada, terá de ser introduzido um 

considerando sobre a delegação de poderes. 
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Alteração  20 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

Esse ato de execução deve ser adotado de 

acordo com o procedimento de exame a 

que se refere o artigo 27.º, n.º 3. 

Suprimido 

 

 

Alteração  21 

Proposta de regulamento 

Artigo 19 – alínea a) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) O conteúdo, a elaboração e a 

apresentação da notificação prevista no 

artigo 13.º e do pedido previsto no 

artigo 14.º, n.º 5;  

(a) O conteúdo, a elaboração e a 

apresentação da notificação prevista no 

artigo 13.º e do pedido previsto no 

artigo 14.º, n.º 5, com base nas orientações 

da AESA;  

Justificação 

Para além de atualizar as orientações científicas existentes, a AESA deve desenvolver 

orientações e instrumentos técnicos para auxiliar os operadores das empresas do setor 

alimentar em países terceiros a apresentar um pedido ou uma notificação. 

 

 

Alteração  22 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 – n.º 4 – parágrafo 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) O nome e a descrição do novo 

alimento; 

(b) O nome, a descrição e a composição do 

novo alimento; 
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Alteração  23 

Proposta de regulamento 

Artigo 23  – n.º 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os operadores das empresas do setor 

alimentar informam imediatamente a 

Comissão sobre: 

2. Os operadores das empresas do setor 

alimentar e as autoridades de saúde dos 

Estados-Membros informam 

imediatamente a Comissão sobre: 

 

 

Alteração  24 

Proposta de regulamento 

Artigo 26 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

Os Estados-Membros estabelecem o 

regime de sanções aplicáveis no caso de 

infração ao disposto no presente 

regulamento e tomam todas as medidas 

necessárias para garantir a sua aplicação. 

As sanções previstas devem ser eficazes, 

proporcionadas e dissuasivas. Os Estados-

Membros devem notificar a Comissão até 

...26, dessas disposições, bem como de 

quaisquer alterações posteriores que lhes 

digam respeito o mais rapidamente 

possível. 

Os Estados-Membros estabelecem o 

regime de sanções aplicáveis no caso de 

infração ao disposto no presente 

regulamento e tomam todas as medidas 

necessárias para garantir a sua aplicação. 

As sanções previstas devem ser efetivas, 

proporcionadas e dissuasivas e devem 

assegurar condições de concorrência 

equitativas. Os Estados-Membros devem 

notificar a Comissão até ...26, dessas 

disposições, bem como de quaisquer 

alterações posteriores que lhes digam 

respeito o mais rapidamente possível. 

__________________ __________________ 

26 Serviço das Publicações: inserir a data: 24 meses 

após a data de entrada em vigor do presente 

regulamento. 

26 Serviço das Publicações: inserir a data: 24 meses 

após a data de entrada em vigor do presente 

regulamento. 

 

Alteração  25 

Proposta de regulamento 

Artigo 27-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 Exercício da delegação 

 1. O poder de adotar atos delegados é 

conferido à Comissão nas condições 

estabelecidas no presente artigo. 

 2. A delegação de poderes referida nos 

artigos 3.º e 17.º é conferida à Comissão 

por um período de cinco anos a contar 

de…*. A Comissão elabora um relatório 

respeitante 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 nos 

artigos 3.º e 17.º pode ser revogada em 

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 no dia seguinte 

ao da sua publicação no Jornal Oficial da 

União Europeia ou numa 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. Um ato delegado adotado nos termos 

dos artigos 3.º e 17.º só entra em vigor se 

não tiverem sido formuladas objeções pelo 

Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 

prazo de dois meses a contar da 

notificação desse ato ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho, ou se, antes do 

termo desse prazo, o Parlamento Europeu 

e o Conselho tiverem ambos informado a 

Comissão de que não tencionam levantar 

objeções. O referido prazo é prorrogado 

por dois meses por iniciativa do 
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Parlamento Europeu ou do Conselho. 

 _____________ 

 *JO: favor inserir a data de entrada em vigor do 

presente regulamento. 

Justificação 

A relatora considera apropriado limitar no tempo a atribuição de poderes à Comissão. Tal 

limitação redunda num maior controlo parlamentar, obrigando a Comissão a elaborar um 

relatório sobre a delegação de poderes num prazo de nove meses antes do final do período 

estabelecido. Por outro lado, a prorrogação tácita da delegação por um período de igual 

duração evita a sobrecarga dos legisladores e facilita a aplicação do regulamento. 

 

Alteração  26 

Proposta de regulamento 

Artigo 29-A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Comunicação de informação 

 Cinco anos após a data da respetiva 

entrada em vigor do presente 

regulamento, a Comissão deve apresentar 

um relatório ao Parlamento Europeu e ao 

Conselho sobre a aplicação do presente 

regulamento, abordando, em particular, o 

impacto do novo procedimento 

simplificado para novos alimentos e 

alimentos tradicionais de países terceiros. 

Esse relatório será tornado público. 
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10.11.2014 

PARECER DA COMISSÃO DA AGRICULTURA E DO DESENVOLVIMENTO 
RURAL 

dirigido à Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar 

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos novos 

alimentos. 

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

Relatora de parecer: Daciana Octavia Sârbu 

 

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

 

 

Em janeiro de 2008, a Comissão propôs uma revisão da legislação da UE relativa a novos 

alimentos (2008/0002 (COD)). Contudo, o processo legislativo não foi além da fase de 

conciliação, essencialmente devido a desacordos quanto à inclusão de alimentos provenientes de 

animais clonados no âmbito de aplicação do regulamento. Em dezembro de 2013, a Comissão 

adotou um pacote revisto de medidas sobre clonagem animal e novos alimentos. 

 

O regulamento proposto relativo aos novos alimentos já não abrange alimentos provenientes de 

animais clonados, uma vez que esta matéria é abrangida por uma outra proposta do pacote. A 

relatora congratula-se com a exclusão dos alimentos provenientes de animais clonados do âmbito 

de aplicação do regulamento e com a sua inclusão numa proposta específica, algo que já havia 

sido solicitado pela Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural. A proposta também 

não se aplica a alimentos geneticamente modificados abrangidos pelo âmbito de aplicação do 

Regulamento (CE) n.º 1829/20031. 

 

A nova proposta relativa a novos alimentos pretende rever a legislação atual nessa matéria 

(Regulamento (CE) n.º 258/972 e Regulamento (CE) n.º 1852/20013) para atualizar e simplificar 

                                                 
1  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). 
2  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). 
3  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 
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os atuais procedimentos de autorização e atender à evolução recente do direito da União. Com a 

presente proposta de regulamento, a Comissão pretende criar um sistema centralizado de 

autorizações, que deve proporcionar mais certeza aos requerentes de autorizações para novos 

alimentos e simplificar e tornar mais célere o processo de autorização. A relatora concorda com a 

necessidade de simplificar o atual processo de autorização, mas defende que deve ser dada 

prioridade à salvaguarda da segurança alimentar e da saúde dos consumidores em todas as etapas 

do processo de autorização de novos alimentos. Além disso, de acordo com o princípio da 

precaução, a União deve oferecer aos seus cidadãos uma gama completa de salvaguardas 

relativas à segurança dos alimentos colocados no mercado na União.  

 

No que respeita aos alimentos tradicionais provenientes de países terceiros, para eliminar todos 

os obstáculos ao comércio resultantes do atual processo de autorização moroso, a proposta 

contém um processo de autorização simplificado. Caso seja possível demonstrar um historial de 

utilização segura no país terceiro e não existam objeções em matéria de segurança por parte dos 

Estados-Membros ou da AESA, então será concedida autorização para colocar esses alimentos 

no mercado da UE. A relatora considera que os alimentos provenientes de países terceiros 

também devem estar obrigados a respeitar normas equivalentes às exigidas para os alimentos da 

UE.  

 

A relatora defende igualmente que os Estados-Membros devem ter a possibilidade de consultar a 

Comissão ou outros Estados-Membros quando se depararem com dificuldades em saber se 

determinado alimento está abrangido pelo âmbito de aplicação do presente regulamento, após 

terem analisado todas as informações prestadas pelos operadores das empresas do sector 

alimentar. 

 

Paralelamente, durante a avaliação da segurança de um novo alimento destinado a substituir um 

alimento semelhante, a AESA deve garantir que o novo alimento não resulte numa desvantagem 

nutricional para o consumidor em comparação com o alimento que irá substituir. 

 

A Comissão propõe a elaboração da lista inicial da União de novos alimentos autorizados e de 

alimentos tradicionais provenientes de países terceiros através de um ato de execução. No 

entanto, esta lista de novos alimentos é um elemento crucial que, portanto, convirá constar do ato 

de base (num anexo). Além disso, é necessário prever a possibilidade de atualizar a lista de 

novos alimentos sem ter de recorrer a um procedimento tão complexo como o que se aplica a um 

ato jurídico de base, razão pela qual se deve recorrer aos atos delegados.  
 

 

ALTERAÇÕES 

A Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural insta a Comissão do Ambiente, da 

Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a ter em 

conta as seguintes alterações: 

                                                                                                                                                         
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). 
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Alteração  1 

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 

ambiente, bem como o funcionamento 

eficaz do mercado interno, garantindo 

simultaneamente a transparência e a 

proteção da saúde dos animais. Além 

disso, deve ser aplicado o princípio da 

precaução, conforme definido no 

Regulamento (CE) n.º 178/2002 do 

Parlamento Europeu e do Conselho1a. 

 __________________ 

 1a 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). 

 

 

Alteração  2 

Proposta de regulamento 

Considerando 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (2-A) As normas estabelecidas na 

legislação da União devem aplicar-se a 

todos os alimentos colocados no mercado 

da União, incluindo os alimentos 

importados de países terceiros. 
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Justificação 

Esta alteração foi adotada pela Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural no seu 

parecer em primeira leitura sobre a proposta de 2008 (2008/0002 (COD)) e será adequado 

reiterar que as normas da União também se devem aplicar aos alimentos importados. 

 

 

Alteração  3 

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 

estabelecidas no artigo 1.º do Regulamento 

(CE) n.º 258/97 devem ser clarificadas e 

atualizadas. 

__________________  

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). 

 

 

 

Alteração  4 

Proposta de regulamento 

Considerando 5-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (5-A) Os alimentos e ingredientes 

alimentares que se enquadram nas 

seguintes categorias devem ser 

considerados alimentos novos na aceção 

do presente regulamento: alimentos e 

ingredientes alimentares com uma 
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estrutura molecular primária nova ou 

intencionalmente alterada; alimentos e 

ingredientes alimentares que consistam 

em ou tenham sido isolados a partir de 

microrganismos, fungos ou algas e outros 

materiais de origem biológica ou mineral; 

alimentos que contenham, sejam 

constituídos por, ou produzidos a partir de 

plantas, ou partes de plantas, exceto no 

caso das plantas obtidas 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; alimentos 

que contenham, sejam constituídos por, 

ou produzidos a partir de insetos ou partes 

de insetos; 

 

 

Alteração  5 

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, para que um 

alimento seja considerado novo convém 

manter o critério de uma utilização não 

significativa para consumo humano ou da 

colocação no mercado 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. 
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Justificação 

Consequência das alterações propostas no artigo 2.º, n.º 2, alínea (a). 

 

 

Alteração  6 

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 

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. 

(7) As tecnologias emergentes nos 

processos de produção alimentar podem ter 

um impacto nos alimentos e, como tal, na 

segurança dos alimentos e no ambiente. 

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 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). 

 

 

Alteração  7 

Proposta de regulamento 

Considerando 9 
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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. 

(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, após uma avaliação 

completa dos riscos, e, subsequentemente, 

em conformidade com a legislação 

específica relevante. 

Justificação 

Consequência das alterações propostas no artigo 2.º, n.º 2, alínea (a), subalínea (i). 

 

 

Alteração  8 

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 

(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 quotidiano normal de uma parte 

significativa da população do país. A sua 

avaliação e gestão da segurança devem 

ter em conta o historial de utilização 

segura dos alimentos no país terceiro, 
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alimentares normais. excluindo as utilizações não alimentares, 

as utilizações não relacionadas com os 

regimes alimentares normais e as 

utilizações para fins medicinais. Além do 

mais, há que ter em conta o facto de a 

estrutura e as caraterísticas dos alimentos 

provenientes de países terceiros poderem 

variar em função das condições 

climáticas. 

 

 

Alteração  9 

Proposta de regulamento 

Considerando 11-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (11-A) A fim de determinar se o consumo 

de um determinado alimento pela 

população de um país terceiro tem ou não 

um caráter significativo, devem tomar-se 

como base as informações apresentadas 

pelos operadores do setor alimentar e, se 

for caso disso, eventualmente 

corroboradas por outras informações 

disponíveis nos países terceiros. Quando 

as informações sobre a utilização de um 

alimento para consumo humano forem 

insuficientes, deverá ser estabelecido um 

procedimento simples e transparente, que 

envolva a Comissão, a Autoridade 

Europeia para a Segurança dos Alimentos 

(AESA) e os operadores do setor 

alimentar, para recolher essa informação. 

Devem ser conferidas competências de 

execução à Comissão para definir com 

mais precisão as etapas processuais dessa 

consulta. 

Justificação 

A presente alteração visa clarificar a noção de consumo «significativo». 
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Alteração  10 

Proposta de regulamento 

Considerando 15 

 

Texto da Comissão Alteração 

(15) Devem ser conferidas competências 

de execução à Comissão para decidir se 

um determinado alimento é abrangido 

pela definição de novos alimentos e se 

está, por conseguinte, sujeito às regras em 

matéria de novos alimentos estabelecidas 

no presente regulamento. 

Suprimido 

 

 

Alteração  11 

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 

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. 

(Não se aplica à versão portuguesa) 
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Justificação 

Alteração linguística - não se aplica à versão portuguesa, apenas à francesa. 

 

Alteração  12 

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 avaliação da respetiva 

segurança deverá basear-se no princípio 

da precaução consagrado no artigo 7.º do 

Regulamento (CE) n.º 178/2002. Além 

disso, a sua utilização não deve induzir o 

consumidor em erro. Por conseguinte, os 

consumidores devem ser informados 

sobre o teor dos novos alimentos, os 

ingredientes, bem como as tecnologias 

utilizadas para a sua obtenção. Portanto, 

os requisitos de rotulagem revestem-se da 

maior importância, em particular se o 

novo alimento foi criado graças à 

utilização de métodos de criação ou de 

exploração agrícola, materiais ou 

processos de produção novos. Da mesma 

forma, 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 ou ter uma qualidade inferior. 

Justificação 

A primeira parte desta alteração foi aprovada pela Comissão da Agricultura e do 

Desenvolvimento Rural no seu parecer em primeira leitura sobre a proposta de 2008 

(2008/0002 (COD)) e será adequado reiterar que se deve aplicar o princípio da precaução. 
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Alteração  13 

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 

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. 

(18) Os novos alimentos não devem ser 

colocados no mercado ou utilizados em 

alimentos para consumo humano, a menos 

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 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. 

Justificação 

A lista inicial da União de novos alimentos autorizados e de alimentos tradicionais 

provenientes de países terceiros deve ser anexada ao presente regulamento e a lista deve ser 

atualizada recorrendo a atos delegados. 

 

 

Alteração  14 

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 

(19) É adequado autorizar um novo 

alimento, atualizando a lista da União de 

acordo com os critérios e procedimentos 
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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 

aplicação de critérios estabelecidos no 

presente regulamento, devem ser 

atribuídas à Comissão competências de 

execução nesse sentido. 

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. Essa lista deve 

ser de acesso fácil e totalmente 

transparente. O poder de adotar atos 

delegados, nos termos do artigo 290.º do 

TFUE, deve ser conferido à Comissão, no 

que respeita a atualizar a lista da União.  

Justificação 

Dado que as medidas em causa são de alcance geral e se destinam a completar ou alterar 

certos elementos não essenciais do regulamento, devem ser conferidos à Comissão poderes 

para adotar atos delegados, em conformidade com o artigo 290.º do TFUE, para atualizar a 

lista. 

 

 

Alteração  15 

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 igualmente ser claramente 

definidos e estabelecidos critérios para a 

avaliação dos riscos de segurança 

decorrentes dos novos alimentos. Para 

garantir uma avaliação científica 

harmonizada dos alimentos novos, tal 

avaliação deverá ser efetuada pela AESA. 

A AESA, cuja avaliação deve ser 

realizada de forma transparente, deve 

criar uma rede com os Estados-Membros 

e o Comité Consultivo sobre Novos 

Alimentos e Processos (ACNFP). 

Qualquer nova caraterística que possa ter 

impacto na saúde deve ser avaliada caso a 

caso. 
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Alteração  16 

Proposta de regulamento 

Considerando 21-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (21-A) Os alimentos provenientes de 

clones animais foram alvo de 

regulamentação nos termos do 

Regulamento (CE) n.º 258/1997 e deverão 

ser tratados ao abrigo da futura diretiva 

relativa à colocação no mercado de 

alimentos provenientes de clones animais. 

Neste contexto, os alimentos provenientes 

de clones animais devem ser excluídos do 

âmbito de aplicação do presente 

regulamento. 

 

 

Alteração  17 

Proposta de regulamento 

Considerando 27 

 

Texto da Comissão Alteração 

(27) A fim de assegurar condições 

uniformes de execução do presente 

regulamento, devem ser conferidas 

competências de execução à Comissão no 

que se refere à atualização da lista da 

União respeitante à introdução de um 

alimento tradicional de um país terceiro 

se não tiverem sido expressas objeções de 

segurança fundamentadas. 

Suprimido 

Justificação 

A lista inicial da União de novos alimentos autorizados e de alimentos tradicionais 

provenientes de países terceiros deve ser anexada ao presente regulamento e a lista deve ser 

atualizada recorrendo a atos delegados. 
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Alteração  18 

Proposta de regulamento 

Considerando 28 

 

Texto da Comissão Alteração 

(28) As competências de execução 

relativas à definição de «novos 

alimentos», o processo de consulta para a 

determinação do estatuto de novo alimento, 

outras atualizações da lista da União, a 

elaboração e a apresentação dos pedidos ou 

notificações para a inclusão de alimentos 

na lista da União, as modalidades de 

controlo da validade dos pedidos ou das 

notificações, o tratamento de 

confidencialidade e as disposições 

transitórias devem ser exercidas em 

conformidade com o Regulamento (UE) 

n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 

Conselho22. 

(28) As competências de execução 

relativas ao processo de consulta para a 

determinação do estatuto de novo alimento, 

a elaboração e a apresentação dos pedidos 

ou notificações para a inclusão de 

alimentos na lista da União, as 

modalidades de controlo da validade dos 

pedidos ou das notificações e as 

disposições do tratamento de 

confidencialidade devem ser exercidas em 

conformidade com o Regulamento (UE) 

n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 

Conselho22. 

__________________ __________________ 

22 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, 

que estabelece as regras e os princípios gerais 

relativos aos mecanismos de controlo pelos 

Estados-Membros do exercício das competências de 

execução pela Comissão (JO L 55 de 28.2.2011, p. 

13). 

22 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, 

que estabelece as regras e os princípios gerais 

relativos aos mecanismos de controlo pelos 

Estados-Membros do exercício das competências de 

execução pela Comissão (JO L 55 de 28.2.2011, p. 

13). 

Justificação 

A alteração é coerente com as alterações aos artigos respeitantes ao recurso a atos de 

execução ou a atos delegados. 

 

Alteração  19 

Proposta de regulamento 

Considerando 28-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (28-A) A fim de completar ou alterar 

alguns elementos não essenciais do 

presente regulamento, deve ser delegado 

na Comissão o poder de adotar atos nos 
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termos do artigo 209.º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia, no 

que diz respeito à definição de "novos 

alimentos", à autorização de novos 

alimentos e de alimentos tradicionais 

provenientes de países terceiros, à 

atualização da lista da União e à adoção 

de medidas transitórias. É 

particularmente importante que a 

Comissão proceda às consultas adequadas 

durante os trabalhos preparatórios, 

inclusive ao nível de peritos. A Comissão, 

quando preparar e redigir atos delegados, 

deverá assegurar a transmissão 

simultânea, atempada e adequada dos 

documentos relevantes ao Parlamento 

Europeu e ao Conselho. 

Justificação 

A alteração é coerente com as alterações aos artigos respeitantes ao recurso a atos de 

execução ou a atos delegados. 

 

 

Alteração  20 

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 

proporcionar um elevado nível de 

proteção da saúde humana, dos interesses 

dos consumidores e do ambiente, 

assegurando simultaneamente o 

funcionamento eficaz do mercado interno, 

a transparência e o estímulo da inovação 

na indústria agroalimentar e, se aplicável, 

a proteção da saúde animal. 
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Alteração  21 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 2 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) Alimentos abrangidos pelo âmbito de 

aplicação da Diretiva XXX/XX/EU do 

Conselho [relativa à colocação no 

mercado de alimentos provenientes de 

clones animais]. 

Suprimido 

 

 

Alteração  22 

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Os alimentos derivados de animais 

clonados não devem ser inscritos na lista 

da União de novos alimentos. 

 

 

Alteração  23 

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», todos os alimentos 

não utilizados em quantidade significativa 

para consumo humano e comercializados 

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: 

Justificação 

A presente alteração visa reforçar a certeza jurídica. 
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Alteração  24 

Proposta de regulamento 

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

 

Texto da Comissão Alteração 

 -i-A) Alimentos e ingredientes alimentares 

com uma estrutura molecular primária 

nova ou intencionalmente alterada; 

 

 

Alteração  25 

Proposta de regulamento 

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

 

Texto da Comissão Alteração 

 (-i-B) alimentos e ingredientes 

alimentares que consistam em ou tenham 

sido isolados a partir de microrganismos, 

fungos ou algas e outros materiais de 

origem biológica ou mineral; 

Justificação 

A presente alteração visa permitir a adaptação do regulamento às novas tecnologias, bem 

como aos novos alimentos que entram no mercado da União. 

 

 

Alteração  26 

Proposta de regulamento 

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

 

Texto da Comissão Alteração 

 -i-C) alimentos que contenham, sejam 

constituídos por, ou produzidos a partir de 

plantas, ou partes de plantas, exceto no 

caso das plantas obtidas por meio de 

práticas de multiplicação ou de 

reprodução tradicionais e com um 
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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; 

 

 

 

Alteração  27 

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, determinadas 

com base numa avaliação completa dos 

riscos, 

 

 

Alteração  28 

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 

insetos ou partes de insetos; 
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Alteração  29 

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, ou 

Justificação 

Clarificação. 

 

 

Alteração  30 

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 

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; 

(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 

utilização passada e contínua durante pelo 

menos 25 anos no regime alimentar 

habitual duma parte significativa da 

população de um país terceiro, antes da 

notificação referida no artigo 13.º; 

Justificação 

O termo «significativo» parece mais adequado. 

 

Alteração  31 

Proposta de regulamento 

Artigo 2 – n.º 2 – alínea e-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (e-A) «Animais clonados», animais 

produzidos mediante um método de 

reprodução artificial assexuada com o 

objetivo de produzir uma cópia 

geneticamente idêntica ou quase idêntica 

de um animal; 

 

 

Alteração  32 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Competências de execução respeitantes à 

definição de novos alimentos prevista no 

artigo 2.º, n.º 2, alínea a) 

Competências de delegação respeitantes à 

definição de novos alimentos prevista no 

artigo 2.º, n.º 2, alínea a) 

 

Alteração  33 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

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). 

A Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados, nos termos do artigo 26.º-A, 

para decidir 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). 

Justificação 

É mais adequado utilizar poderes delegados para uma decisão de aplicação geral, como a 

definição de novos alimentos, o que também determina o âmbito de aplicação do presente 

regulamento. 
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Alteração  34 

Proposta de regulamento 

Artigo 3 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Esses atos de execução devem ser 

adotados de acordo com o procedimento 

de exame a que se refere o artigo 27.º, 

n.º 3. 

Suprimido 

 

 

Alteração  35 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Os operadores das empresas do setor 

alimentar devem verificar se o alimento 

que tencionam colocar no mercado da 

União é ou não abrangido pelo âmbito de 

aplicação do presente regulamento. 

(Não se aplica à versão portuguesa) 

Justificação 

Alteração linguística - não se aplica à versão portuguesa, apenas à francesa. 

 

Alteração  36 

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 

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 todas as informações necessárias 
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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. 

ao Estado-Membro para lhe permitir 

determinar se um alimento é ou não 

abrangido pelo âmbito de aplicação do 

presente regulamento. 

Justificação 

Os operadores das empresas do sector alimentar devem disponibilizar todas as informações 

relevantes sobre os novos produtos que pretendem comercializar para se determinar se o 

produto é um novo alimento. 

 

Alteração  37 

Proposta de regulamento 

Artigo 4 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. Para determinar se um alimento está 

abrangido pelo âmbito de aplicação do 

presente regulamento, os 

Estados-Membros podem consultar a 

Comissão e os outros Estados-Membros. 

Justificação 

Os Estados-Membros devem ter a possibilidade de consultar a Comissão e/ou outros 

Estados-Membros sempre que tiverem dúvidas sobre se determinado alimento está abrangido 

pelo âmbito de aplicação do presente regulamento. 

 

Alteração  38 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Comissão deve criar e atualizar uma 

lista da União de novos alimentos 

autorizados para serem colocados no 

mercado da União, em conformidade com 

o disposto nos artigos 6.º, 7.º e 8.º («lista 

da União»). 

1. Encontra-se em anexo à presente 

proposta uma lista da União de novos 

alimentos autorizados para serem 

colocados no mercado da União, em 

conformidade com o disposto nos artigos 

6.º, 7.º e 8.º («lista da União»). 
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Justificação 

A lista inicial da União de novos alimentos autorizados e de alimentos tradicionais 

provenientes de países terceiros deve ser anexada ao presente regulamento e a lista deve ser 

atualizada recorrendo a atos delegados. 

 

Alteração  39 

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 em conformidade com as 

condições de utilização e os requisitos de 

rotulagem nela especificados. 

Justificação 

Os novos alimentos estão sujeitos aos requisitos de rotulagem estabelecidos no Regulamento 

(UE) n.º 1169/2011. 

 

 

Alteração  40 

Proposta de regulamento 

Artigo 5 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 2-A. A Comissão deve tornar pública no 

seu sítio web a lista da União. 

 

 

Alteração  41 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) Não representa, com base nas provas 

científicas disponíveis, um risco de 

(a) Não representa, com base nas provas 

científicas disponíveis e após a aplicação 
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segurança para a saúde humana; do princípio da precaução estabelecido no 

artigo 7.º do Regulamento (CE) 

n.º 178/2002, um risco de segurança para a 

saúde humana e, se aplicável, o ambiente; 

Justificação 

A primeira parte desta alteração foi aprovada pela Comissão da Agricultura e do 

Desenvolvimento Rural no seu parecer em primeira leitura sobre a proposta de 2008 

(2008/0002 (COD)) e será adequado reiterar que se deve aplicar o princípio da precaução. 

 

 

Alteração  42 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – parágrafo 1 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) A sua utilização não induz o 

consumidor em erro; 

(Não se aplica à versão portuguesa.) 

 

Alteração  43 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 7.º Suprimido 

Estabelecimento inicial da lista da União   

Até …23, 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. 

 

O referido ato de execução deve ser 

adotado de acordo com o procedimento 

consultivo a que se refere o artigo 27.º, 

n.º 2. 

 

__________________  
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23 Serviço das Publicações: inserir a data: 24 

meses após a entrada em vigor do presente 

regulamento. 

 

Justificação 

A lista inicial da União de novos alimentos autorizados e de alimentos tradicionais 

provenientes de países terceiros deve ser anexada ao presente regulamento e a lista deve ser 

atualizada recorrendo a atos delegados. 

 

 

Alteração  44 

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 

utilização, requisitos adicionais de 

rotulagem específicos ou requisitos de 

monitorização pós-comercialização 

relacionados com a inclusão de um novo 

alimento na lista da União. 

Justificação 

A lista de novos alimentos da União deve indicar claramente as condições que foram fixadas 

aquando da concessão da autorização. 

 

 

Alteração  45 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 n.º 3 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A entrada de um novo alimento na lista 

da União prevista no n.º 2 deve incluir, 

sempre que relevante: 

3. A entrada de um novo alimento na lista 

da União prevista no n.º 2 deve incluir: 
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Alteração  46 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 3 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(a) A especificação do novo alimento; (a) A especificação do novo alimento e do 

processo tecnológico; 

 

 

Alteração  47 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 3 – alínea a-B) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

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

 

 

Alteração  48 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 3 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(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; 

(b) Sempre que relevante, 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; 

 

 

 

Alteração  49 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 3 – alínea c) 
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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) Sempre que relevante, 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; sempre que um 

alimento novo consistir em, ou contiver, 

ingredientes na forma de nanomateriais 

artificiais, tal deverá ser indicado 

claramente na lista de ingredientes, 

devendo os nomes desses ingredientes ser 

seguidos da palavra "nano" entre 

parêntesis; 

 

 

Alteração  50 

Proposta de regulamento 

Artigo 8 – n.º 3 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(d) Um requisito de monitorização pós-

comercialização, em conformidade com o 

artigo 23.º. 

(d) Sempre que relevante, um requisito de 

monitorização pós-comercialização, em 

conformidade com o artigo 23.º. 

 

 

Alteração  51 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

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 

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 



 

RR\1042297PT.doc 123/139 PE537.480v03-00 

 PT 

começar por iniciativa da Comissão ou na 

sequência de um pedido à Comissão de um 

requerente. 

começar por iniciativa da Comissão ou na 

sequência de um pedido à Comissão de um 

requerente. A Comissão deve transmitir o 

pedido aos Estados-Membros e 

disponibilizá-lo ao público no seu sítio 

web. 

 

 

Alteração  52 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea -a) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 -a) O nome e endereço do requerente; 

Justificação 

Visa conferir mais transparência. 

 

 

Alteração  53 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (b-A) O processo de produção; 

Justificação 

O processo de produção pode ter uma grande importância para determinar se um certo 

alimento é novo. Ver o considerando 7. 

 

 

Alteração  54 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) Provas científicas que demonstrem que (c) Provas científicas independentes e 
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o novo alimento não apresenta um risco 

para a saúde humana; 

validadas pelos pares que demonstrem que 

o novo alimento não apresenta um risco 

para a saúde humana e animal ou o 

ambiente; 

 

 

Alteração  55 

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 deve transmitir o pedido 

válido à AESA e solicitar a esta que emita 

o seu parecer. 

 

Alteração  56 

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. A Comissão fica habilitada a adotar 

atos delegados, nos termos do artigo 

26.º-A, relativamente à autorização de 

colocação no mercado da União de um 

novo alimento e à atualização da lista da 

União estabelecida em anexo. 

Justificação 

A lista inicial da União de novos alimentos autorizados e de alimentos tradicionais 

provenientes de países terceiros deve ser anexada ao presente regulamento e a lista deve ser 

atualizada recorrendo a atos delegados. 

 

 

Alteração  57 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 2 
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Texto da Comissão Alteração 

Deve ter em conta, se aplicável, os pontos 

de vista dos Estados-Membros, o parecer 

da AESA e outros fatores legítimos e 

pertinentes para a atualização em causa. 

Deve ter em conta os pontos de vista dos 

Estados-Membros, o parecer da AESA e 

outros fatores legítimos e pertinentes para a 

atualização em causa. 

 

 

Alteração  58 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

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. 

A AESA emite o seu parecer no prazo de 

nove meses a contar da data de receção de 

um pedido válido. 

 

 

Alteração  59 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

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 e em 

conformidade com o princípio da 

precaução, considerar o seguinte: 

 

 

Alteração  60 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Se a composição do novo alimento e as 

suas condições de utilização não 

(b) Se a composição do novo alimento e as 

suas condições de utilização não 
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apresentam um risco para saúde humana na 

União. 

apresentam um risco para saúde humana na 

União e, eventualmente, para o ambiente. 

 

 

Alteração  61 

Proposta de regulamento 

Artigo 10 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (b-A) Se o novo alimento destinado a 

substituir outro alimento não possui 

propriedades diferentes que resultem 

numa desvantagem nutricional para o 

consumidor. 

Justificação 

Durante a avaliação da segurança de novos alimentos, a AESA deve garantir que um novo 

alimento destinado a substituir um alimento semelhante não possui propriedades diferentes 

que possam resultar numa desvantagem nutricional para o consumidor. 

 

Alteração  62 

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: 

A Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados, nos termos do artigo 26.º-A, 

para atualizar a lista da União referida no 

artigo 5.º, no prazo de nove meses a contar 

da data de publicação do parecer da AESA 

referido no artigo 10.º, tendo em conta: 

Justificação 

A lista inicial da União de novos alimentos autorizados e de alimentos tradicionais 

provenientes de países terceiros deve ser anexada ao presente regulamento e a lista deve ser 

atualizada recorrendo a atos delegados. 
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Alteração  63 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(c) O parecer da AESA; Suprimido 

Justificação 

A referência à AESA na alínea c) deve ser suprimida pois a AESA já é referida na parte 

introdutória do parágrafo. 

 

Alteração  64 

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. 

Suprimido 

 

 

Alteração  65 

Proposta de regulamento 

Artigo 11 – n.º 2 

 

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. 

Suprimido 

 

 

Alteração  66 

Proposta de regulamento 
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Artigo 13 – parágrafo 2 – alínea -a) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 -a) O nome e endereço do requerente; 

Justificação 

Visa conferir mais transparência. 

 

 

Alteração  67 

Proposta de regulamento 

Artigo 14 – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Procedimento para alimentos tradicionais 

de países terceiros 

Procedimento de notificação para 

alimentos tradicionais de países terceiros 

Justificação 

Deve ser especificado que os números seguintes se referem ao procedimento de notificação 

para alimentos tradicionais de países terceiros. 

 

 

Alteração  68 

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 sem demora a 

notificação válida prevista no artigo 13.º 

aos Estados-Membros e à AESA e deve 

disponibilizá-la ao público no seu sítio 

web. 

 

 

Alteração  69 

Proposta de regulamento 

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

(a) Se o historial de utilização segura do 

alimento no país terceiro é confirmado por 

dados fiáveis apresentados pelo requerente 

em conformidade com os artigos 13.º e 

15.º; 

(a) Se o historial de utilização segura do 

alimento no país terceiro, avaliado com 

base em diretrizes e critérios científicos 

que devem ser clarificados, é confirmado 

por dados fiáveis apresentados pelo 

requerente em conformidade com os 

artigos 13.º e 15.º; 

 

 

Alteração  70 

Proposta de regulamento 

Artigo 16 – n.º 2 – alínea b) 

 

Texto da Comissão Alteração 

(b) Se a composição do alimento e as suas 

condições de utilização não apresentam um 

risco para saúde humana na União. 

(b) Se a composição do alimento e as suas 

condições de utilização não apresentam um 

risco para saúde humana na União e, se 

aplicável, para o ambiente. 

 

 

Alteração  71 

Proposta de regulamento 

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

 

Texto da Comissão Alteração 

 (b-A) Se o novo alimento destinado a 

substituir outro alimento não possui 

propriedades diferentes que resultem 

numa desvantagem nutricional para o 

consumidor; 

Justificação 

Visa conferir mais segurança. 
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Alteração  72 

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: 

A Comissão fica habilitada a adotar atos 

delegados, nos termos do artigo 26.º-A, no 

prazo de três meses a contar da data de 

publicação do parecer da AESA, para 

autorizar a colocação no mercado da União 

do alimento tradicional de um país terceiro 

e atualizar a lista da União, tendo em conta 

o seguinte: 

Justificação 

A lista inicial da União de novos alimentos autorizados e de alimentos tradicionais 

provenientes de países terceiros deve ser anexada ao presente regulamento e a lista deve ser 

atualizada recorrendo a atos delegados. 

 

 

Alteração  73 

Proposta de regulamento 

Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Esse ato de execução deve ser adotado de 

acordo com o procedimento de exame a 

que se refere o artigo 27.º, n.º 3. 

Suprimido 

 

 

Alteração  74 

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, 

Aplicam-se os artigos 9.º a 12.º para retirar 

um alimento tradicional de um país terceiro 

da lista da União ou para aditar, retirar ou 
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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. 

alterar as especificações ou as condições 

de utilização, os requisitos adicionais de 

rotulagem específicos ou os requisitos de 

controlo pós-comercialização 

relacionados com a inclusão de um 

alimento tradicional de um país terceiro na 

lista da União. 

Justificação 

Vide o artigo 8.º, n.º 2. Clarificação das disposições. 

 

 

 

Alteração  75 

Proposta de regulamento 

Artigo 20 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Se as informações complementares 

referidas no n.º 1 não forem recebidas 

dentro do prazo indicado nesse número, a 

Comissão deve agir com base nas 

informações já fornecidas. 

2. 2. Se as informações complementares 

referidas no n.º 1 não forem transmitidas 

dentro do novo prazo estabelecido, a 

Comissão não pode emitir uma 

autorização. 

 

 

Alteração  76 

Proposta de regulamento 

Artigo 22 – n.º 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

5. A Comissão, os Estados-Membros e a 

AESA devem tomar as medidas 

necessárias para assegurar a 

confidencialidade adequada das 

informações por eles recebidas nos termos 

do presente regulamento, em conformidade 

com o disposto no n.º 4, exceto no caso de 

informações que devam ser tornadas 

públicas para proteger a saúde humana. 

5. A Comissão, os Estados-Membros e a 

AESA devem tomar as medidas 

necessárias para assegurar a 

confidencialidade adequada das 

informações por eles recebidas nos termos 

do presente regulamento, em conformidade 

com o disposto no n.º 4, exceto no caso de 

informações que devam ser tornadas 

públicas para proteger a saúde humana, o 

ambiente e a saúde dos animais. 
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Alteração  77 

Proposta de regulamento 

Artigo 23 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Os operadores das empresas do setor 

alimentar informam imediatamente a 

Comissão sobre: 

Suprimido 

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. 

 

Justificação 

Este número foi incorretamente incluído num artigo sobre a imposição de um requisito de 

monitorização após a colocação no mercado, dado que se trata dum requisito separado de 

natureza geral que é independente da decisão relativa a um requisito de monitorização após 

a colocação no mercado. Portanto, a bem da clareza do texto, este deverá constituir um 

artigo separado no presente regulamento. 

 

 

 

Alteração  78 

Proposta de regulamento 

Artigo 23-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 23.º-A 

 Requisitos sobre nova informação 

 Os operadores das empresas do setor 

alimentar informam imediatamente a 

Comissão sobre: 

 a) Qualquer nova informação científica 

ou técnica que possa influenciar a 
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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. 

Justificação 

Este número foi incorretamente incluído num artigo sobre a imposição de um requisito de 

monitorização após a colocação no mercado, dado que se trata dum requisito separado de 

natureza geral que é independente da decisão relativa a um requisito de monitorização após 

a colocação no mercado. Portanto, a bem da clareza do texto, este deverá constituir um 

artigo separado no presente regulamento. 

 

Alteração  79 

Proposta de regulamento 

Capítulo VI – título 

 

Texto da Comissão Alteração 

Sanções e procedimento de comitologia Sanções e disposições gerais 

 

 

Alteração  80 

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. A delegação de poderes referida nos 

artigos 3.º, 9.º, n.º 3, 11.º, n.º 1, 17.º, n.º 1 

e 29.º, n.º 3, é conferida à Comissão por 

um período de cinco anos a contar de …*. 

A Comissão elabora um relatório sobre a 

delegação de poderes pelo menos nove 

meses antes do final do prazo de sete 
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anos. A delegação de poderes é 

tacitamente prorrogada por prazos de 

igual duração, salvo se o Parlamento 

Europeu ou o Conselho a tal se opuserem 

pelo menos três meses antes do final de 

cada período. 

 3. A delegação de poderes referida nos 

artigos 3.º, 9.º, n.º 3, 11.º, n.º 1, 17.º, n.º 1 

e 29.º, n.º 3, pode ser revogada a 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 em 

conformidade com os artigos 3.º, 9.º, n.º 3, 

11.º, n.º 1, 17.º, n.º 1 e 29.º, n.º 3, só 

entram em vigor se não tiverem dado 

origem a objeções do Parlamento 

Europeu ou do Conselho no prazo de dois 

meses a contar da notificação desse ato a 

estas duas instituições, ou se, antes do 

termo desse prazo, o Parlamento Europeu 

e o Conselho tiverem ambos informado a 

Comissão de que não tencionam formular 

objeções. O referido prazo é prorrogado 

por dois meses, por iniciativa do 

Parlamento Europeu ou do Conselho. 

 __________________ 

 * JO: inserir a data de entrada em vigor do 

presente regulamento. 

 

 

Alteração  81 

Proposta de regulamento 

Artigo 27 – n.º 2 – parágrafo 1 
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Texto da Comissão Alteração 

Caso se faça referência ao presente 

número, aplica-se o artigo 4.º do 

Regulamento (UE) n.º 182/2011. 

Suprimido 

 

 

Alteração  82 

Proposta de regulamento 

Artigo 27 – n.º 2 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Se for necessário obter o parecer do 

comité por procedimento escrito, tal 

procedimento será encerrado sem 

resultados caso, dentro do prazo fixado 

para a formulação do parecer do comité, 

o seu presidente assim o decidir, ou a 

maioria simples dos seus membros assim 

o requerer. 

Suprimido 

 

 

Alteração  83 

Proposta de regulamento 

Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Se for necessário obter o parecer do comité 

por procedimento escrito, tal procedimento 

será encerrado sem resultados caso, dentro 

do prazo fixado para a formulação do 

parecer do comité, o seu presidente assim 

o decidir, ou a maioria simples dos seus 

membros assim o requerer. 

Se for necessário obter o parecer do comité 

por procedimento escrito, tal procedimento 

será encerrado sem resultados caso, dentro 

de um prazo de seis meses, o seu 

presidente assim o decidir, ou a maioria 

simples dos seus membros assim o 

requerer. 

Justificação 

Clarificação das disposições. 
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Alteração  84 

Proposta de regulamento 

Artigo 27-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Artigo 27.º-B 

 Avaliação 

 Até...*, e tendo em conta a experiência 

adquirida, a Comissão apresentará ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho um 

relatório sobre a aplicação do presente 

regulamento acompanhado, sempre que 

necessário, de propostas legislativas. 

 __________________ 

 * JO: inserir data correspondente a cinco anos 

após a entrada em vigor do presente regulamento. 

Justificação 

Cinco anos após a entrada em vigor, a Comissão deve apresentar um relatório ao 

Parlamento Europeu e ao Conselho sobre a aplicação do novo regulamento. 

 

Alteração  85 

Proposta de regulamento 

Artigo 29 – n.º 3 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A Comissão pode, por meio de atos de 

execução, adotar medidas transitórias para 

a aplicação dos n.os 1 e 2. Esses atos de 

execução devem ser adotados de acordo 

com o procedimento de exame a que se 

refere o artigo 27.º, n.º 3. 

3. A Comissão fica habilitada a adotar 

atos delegados, nos termos do artigo 

26.º-A, para adotar medidas transitórias 

para a aplicação dos n.ºs 1 e 2. 

Justificação 

As medidas transitórias devem ser adotadas através de atos delegados em vez de atos de 

execução. 

 



 

RR\1042297PT.doc 137/139 PE537.480v03-00 

 PT 

Alteração  86 

Proposta de regulamento 

Anexo (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Anexo 

 Lista da União dos novos alimentos 

autorizados e de alimentos tradicionais 

provenientes de países terceiros 

Justificação 

A lista inicial da União de novos alimentos autorizados e de alimentos tradicionais 

provenientes de países terceiros deve ser anexada ao presente regulamento e a lista deve ser 

atualizada recorrendo a atos delegados. 
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PROCESSO 

Título Novos alimentos 

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

Comissão competente quanto ao fundo 

       Data de comunicação em sessão 

ENVI 

16.1.2014 
   

Parecer emitido por 

       Data de comunicação em sessão 

AGRI 

16.1.2014 

Relator(a) de parecer 

       Data de designação 

Daciana Octavia Sârbu 

17.9.2014 

Exame em comissão 23.9.2014 7.10.2014   

Data de aprovação 6.11.2014    

Resultado da votação final +: 

–: 

0: 

26 

11 

5 

Deputados presentes no momento da 

votação final 

Clara Eugenia Aguilera García, Richard Ashworth, José Bové, Paul 

Brannen, Nicola Caputo, Matt Carthy, Michel Dantin, Paolo De Castro, 

Albert Deß, Diane Dodds, Norbert Erdős, Beata Gosiewska, Martin 

Häusling, Anja Hazekamp, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter 

Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, 

Nuno Melo, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, 

Marit Paulsen, Marijana Petir, Laurențiu Rebega, Jens Rohde, Bronis 

Ropė, Jordi Sebastià, Lidia Senra Rodríguez, Czesław Adam Siekierski, 

Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo 

Suplentes presentes no momento da 

votação final 

Rosa D’Amato, Angélique Delahaye, Michela Giuffrida, Norbert Lins, 

Momchil Nekov, Sofia Ribeiro 
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PROCESSO 

Título Novos alimentos 

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

Data de apresentação ao PE 18.12.2013    

Comissão competente quanto ao fundo 

       Data de comunicação em sessão 

ENVI 

16.1.2014 
   

Comissões encarregadas de emitir 

parecer 

       Data de comunicação em sessão 

INTA 

16.1.2014 

ITRE 

16.1.2014 

IMCO 

16.1.2014 

AGRI 

16.1.2014 

Comissões que não emitiram parecer 

       Data da decisão 

ITRE 

22.1.2014 

IMCO 

24.9.2014 
  

Relatores 

       Data de designação 

James Nicholson 

14.7.2014 
   

Exame em comissão 23.7.2014 13.10.2014 5.11.2014  

Data de aprovação 24.11.2014    

Resultado da votação final +: 

–: 

0: 

58 

0 

6 

Deputados presentes no momento da 

votação final 

Marco Affronte, Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Ivo 

Belet, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Nessa Childers, 

Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Mireille D’Ornano, Miriam Dalli, 

Seb Dance, Angélique Delahaye, Jørn Dohrmann, Stefan Eck, Eleonora 

Evi, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Iratxe García Pérez, Elisabetta 

Gardini, Enrico Gasbarra, Gerben-Jan Gerbrandy, Jens Gieseke, Julie 

Girling, Sylvie Goddyn, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Jytte 

Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, 

Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Giovanni La Via, 

Peter Liese, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, 

Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, 

Michèle Rivasi, Teresa Rodriguez-Rubio, Annie Schreijer-Pierik, Davor 

Škrlec, Jadwiga Wiśniewska 

Suplentes presentes no momento da 

votação final 

Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Caterina Chinnici, Michel 

Dantin, Mark Demesmaeker, Ismail Ertug, Esther Herranz García, Jan 

Huitema, Merja Kyllönen, James Nicholson, Marit Paulsen, Christel 

Schaldemose, Bart Staes 

Suplentes (art. 200.º, n.º 2) presentes no 

momento da votação final 

Fredrick Federley 

Data de entrega 2.12.2014 

 
 


