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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O objectivo da Proposta de Regulamento relativo a novos alimentos que altera o Regulamento 
(CE) n.° XXX/XXXX [procedimento uniforme] é garantir a segurança dos alimentos, 
proteger a saúde humana e assegurar o funcionamento do mercado interno em matéria de 
alimentos. A autorização e utilização de novos alimentos e ingredientes alimentares estão 
harmonizadas na União Europeia desde 1997, quando o Regulamento (CE) n.° 258/97 relativo 
a novos alimentos e ingredientes alimentares foi adoptado. Este regulamento estabelece os 
princípios gerais para a autorização de novos alimentos e ingredientes alimentares na União 
Europeia. Esta nova proposta de regulamento tem como objectivo racionalizar as regras em 
vigor para os procedimentos de autorização, supervisão, rotulagem e utilização de novos 
alimentos e deixar clara a definição de novos alimentos.  

A relatora apoia a proposta, mas sugere as seguintes melhorias: 

 A relatora sugere que os aspectos éticos sejam tidos em conta ao considerar a
autorização de novos alimentos e também que o Grupo Europeu de Ética para as 
Ciências e as Novas Tecnologias seja consultado quando necessário sobre questões 
éticas relacionadas com a ciência e as novas tecnologias. 

 Além disso, a relatora quer assegurar que as medidas de execução sejam adoptadas 
antes da entrada em vigor do regulamento, o que reduzirá as incertezas para as 
empresas, bem como a confusão sobre as regras que estas deverão respeitar. Caso as 
medidas de execução não sejam adoptadas, subsistirão dificuldades inerentes à 
interpretação e eventuais divergências na respectiva aplicação entre os Estados-
Membros, o que produzirá um efeito negativo no funcionamento do mercado interno. 
A relatora propõe igualmente que o regulamento seja aplicado 12 meses, e não seis, 
após a data de publicação, o que tornará possível adoptar as medidas de execução 
antes da implementação do regulamento.

 No que toca aos medicamentos, colocam-se questões “de fronteira” que a relatora 
deseja clarificar na proposta. Deixar claro quando é que estamos perante um novo 
alimento ou perante um medicamento facilitará a interpretação das regras à indústria 
alimentar e reduzirá as incertezas quanto às regras a seguir e em que domínios. 

 No que respeita aos alimentos tradicionais originários de países terceiros, a relatora de 
parecer propõe o critério da utilização do alimento pelo menos durante um período de 
20 anos, em vez da fórmula "pelo menos, uma geração", demasiada vaga no plano 
jurídico. 

 A relatora de parecer propõe que a utilização dos alimentos na Comunidade seja 
considerada sem que seja tida em conta a data de adesão dos diferentes 
Estados-Membros à União Europeia, de maneira a que a situação seja inequívoca, em 
especial para os novos Estados-Membros.



PE407.801v02-00 4/33 AD\746151PT.doc

PT

 A relatora de parecer propõe também alargar o âmbito do regulamento ao apoio à 
inovação no sector alimentar e ao bom funcionamento do mercado interno, medidas 
propícias aos empresários do sector.

 Várias passagens do parecer reforçam a defesa dos consumidores – por exemplo, 
proibindo explicitamente a comercialização dos alimentos que não estejam inscritos na 
lista comunitária.

 O parecer reforça a transparência das informações fornecidas ao público, precisando 
que estas devem ser acessíveis na Internet.

 Os empresários, que investem montantes consideráveis para preparar a 
comercialização alimentos novos ou tradicionais, vêem a sua protecção jurídica 
reforçada na medida em que, em caso de objecção durante o processo de autorização, 
devem ser informados sem atrasos inúteis, através de um meio que lhes possa servir de 
prova.

 A relatora de parecer propõe alargar e concretizar a obrigação da Comissão de prestar 
uma assistência técnica aos notificados, em especial às pequenas e médias empresas, 
nomeadamente dando-lhes a possibilidade de enviar um pedido único por via 
electrónica.

 A relatora de parecer enquadra a exigência de vigilância de um novo alimento no 
mercado após a sua introdução, prevendo que a Comissão deverá atribuir a esta 
vigilância uma duração precisa e razoavelmente limitada no tempo, para evitar que a 
incerteza jurídica paire indefinidamente sobre os empresários, o que se reflectiria na 
sua posição face à concorrência. 

 O parecer indica a forma como a protecção de dados coexistirá com o respectivo 
regime de confidencialidade, nos termos do artigo 12.º do Regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho que estabelece um procedimento de autorização uniforme 
aplicável a aditivos, enzimas e aromas alimentares. Esta concorrência do período de 
protecção dos dados e do período de confidencialidade deveria desenrolar-se no 
respeito do princípio da proporcionalidade, que confirma, designadamente, a difusão 
dos conhecimentos científicos e a transparência das informações para os consumidores 
(por exemplo, para as pessoas alérgicas, etc..).

 A relatora de parecer propõe fixar em 12 meses após a publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia o prazo para os Estados-Membros notificarem as sanções previstas na 
sua legislação nacional e 2013 a data em que a Comissão, por razões de continuidade, 
deverá apresentar o seu relatório sobre a aplicação do regulamento, tendo como 
objectivo que o Parlamento Europeu saído das eleições de Junho de 2009 possa avaliar 
a eficácia do texto. 
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ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração1

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) O 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 e o
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 protecção de dados 
apresentados por candidatos ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 258/97 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
criaram regras comunitárias relativas aos 
novos alimentos. Por razões de clareza, o 
Regulamento (CE) n.º 258/97 deve ser 
revogado e substituído pelo presente 
regulamento. O presente regulamento 
deveria incluir medidas actualmente 
regidas pelo Regulamento (CE) n.º 
1852/2001.

(3) O 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 e o 
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 protecção de dados 
apresentados por candidatos ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 258/97 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
criaram regras comunitárias relativas aos 
novos alimentos. Por razões de clareza, o 
Regulamento (CE) n.º 258/97 e o 
Regulamento n.º 1852/2001 devem ser 
revogados. O Regulamento (CE) n.º 
258/97 deve ser substituído pelo presente 
regulamento. A Recomendação da 
Comissão 97/618/CE, de 29 de Julho de 
1997, relativa aos aspectos científicos, à 
apresentação dos pedidos de colocação no 
mercado de novos alimentos e 
ingredientes alimentares e à elaboração 
dos relatórios de avaliação preliminar nos 
termos do Regulamento (CE) n.º 258/97 
do Parlamento Europeu e do Conselho1

deve ser substituída por orientações 
revistas e específicas sobre os novos 
alimentos. A Recomendação 97/618/CE 
deverá, todavia, continuar disponível para 
utilização do requerente, até ser 
substituída por orientações revistas.
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__________
1 JO L 253, 16.9.1997, p. 1.

Justificação

As disposições previstas pelo Regulamento (CE) n.º 1852/2001 relativas ao procedimento de 
revisão são cobertas pelas disposições relativas ao procedimento uniforme na versão 
proposta do regulamento, pelo que o Regulamento da Comissão (CE) n.º 1852/2001 se torna 
desnecessário. O novo regulamento proposto prevê a publicação de novas orientações que 
servirão de apoio aos requerentes. As anteriores orientações deverão manter-se em vigor até 
serem substituídas por orientações revistas.

Alteração2

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) No sentido de assegurar continuidade 
com o Regulamento (CE) n.° 258/97, a 
ausência de uma utilização significativa 
para consumo humano na Comunidade 
antes da data de aplicação do Regulamento 
(CE) n.° 258/97, ou seja 15 de Maio de 
1997, deveria ser mantida como critério 
para que um alimento seja considerado 
como novo.

(4) No sentido de assegurar continuidade 
com o Regulamento (CE) n.° 258/97, a 
ausência de uma utilização significativa 
para consumo humano na Comunidade 
antes da data de aplicação do Regulamento 
(CE) n.° 258/97, ou seja 15 de Maio de 
1997, deveria ser mantida como critério 
para que um alimento seja considerado 
como novo. Uma utilização na 
Comunidade refere-se a uma utilização 
nos Estados-Membros, 
independentemente da data da sua adesão 
à União Europeia. 

Justificação

A presente alteração precisa o âmbito de aplicação do regulamento no mercado interno e, 
deste, aumenta a segurança jurídica das partes interessadas, em especial as originária dos 
Estados-Membros da Europa Central e Oriental
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Alteração 3

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Os alimentos produzidos a partir de 
animais clonados e sua progenitura
devem ficar excluídos do âmbito de 
aplicação do presente regulamento. 
Devem reger-se por um regulamento 
específico, baseado no procedimento de 
co-decisão e não no procedimento 
uniforme. A Comissão deverá apresentar 
uma proposta legislativa para o efeito 
antes da entrada em vigor do presente 
Regulamento. Até à data de entrada em 
vigor de um regulamento sobre animais 
clonados, deverá ser aplicável uma 
moratória relativa à comercialização de 
alimentos derivados de animais clonados 
e sua progenitura .

Alteração 4

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) As disposições da Directiva 
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 humano1 

deveriam aplicar-se sempre que, tendo em 
conta todas as suas características, um 
produto seja abrangido pela definição de
“medicamento” e na definição de um 
produto abrangida por outra legislação 
comunitária. A este respeito, um 
Estado-Membro pode, se estabelecer nos 
termos da Directiva 2001/83/CE que uma 
substância é um medicamento, restringir 
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a colocação no mercado de tal produto em 
consonância com o Direito comunitário.
__________
1 JO L 311 de 28.11.2001, p. 67.

Justificação

A definição de alimento de acordo com Regulamento 178/2002 implica que um produto que é 
classificado como medicamento não possa ser um alimento. Visto que a classificação de um 
produto como um medicamento de acordo com a Directiva 2001/83 não está totalmente 
harmonizada entre os Estados-Membros, verificam-se algumas diferenças na classificação 
dos produtos considerados medicamentos. Ora, tal tem também implicações para a 
harmonização no sector dos alimentos. Ao tratar de novos alimentos, colocam-se muitas 
questões de “fronteira”. O presente considerando torna mais claro para a indústria e os 
consumidores o funcionamento do mercado em relação aos produtos de “fronteira”. 

Alteração 5

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A afirmação de que um alimento foi 
significativamente utilizado para consumo 
humano na Comunidade antes de 15 de 
Maio de 1997, deveria ser baseada em 
informação disponível nos 
Estados-Membros. Sempre que a Comissão 
não disponha de informação sobre o 
consumo humano antes de 15 de Maio de
1997, deve ser estabelecido um 
procedimento simples e transparente para 
recolher essa informação, que envolva os 
Estados-Membros e quaisquer partes 
interessadas.

(13) A afirmação de que um alimento foi 
significativamente utilizado para consumo 
humano na Comunidade antes de 15 de 
Maio de 1997, deveria ser baseada em 
informação disponível nos 
Estados-Membros. Sempre que a Comissão 
não disponha de informação sobre o 
consumo humano antes de 15 de Maio de 
1997, deve ser estabelecido um 
procedimento para recolher essa 
informação, que envolva os 
Estados-Membros e quaisquer partes 
interessadas. Este procedimento deve ser 
simples e transparente, e evitar, porém, 
qualquer transtorno injustificado ao 
mercado, devendo ser adoptado o mais 
tardar seis meses a contar da data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento.
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Justificação

O procedimento de recolha de informação pode levantar questões sobre produtos que, em 
última análise, podem não ser considerados novos alimentos. No quadro de uma recolha de 
dados transparente, a posição concorrencial destes produtos não deveria ser afectada 
negativamente por inferências incorrectas do estatuto de “alimento novo” . O procedimento 
da Comissão deveria ser sensível a tais problemas e evitar, por conseguinte, qualquer 
transtorno injustificado ao mercado.

Alteração 6

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) É necessário aplicar um procedimento 
centralizado harmonizado para a avaliação 
de segurança e a autorização que seja 
eficiente, limitado no tempo e transparente. 
Para fins de uma maior harmonização de 
procedimentos diferentes de autorização de 
alimentos, a avaliação de segurança dos 
novos alimentos e a sua inclusão na lista 
comunitária deve efectuar-se em 
conformidade com o procedimento 
estabelecido no Regulamento (CE) n.º [...] 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
[data], que estabelece um procedimento de 
autorização uniforme aplicável a aditivos, 
enzimas e aromas alimentares.

(15) É necessário aplicar um procedimento 
centralizado harmonizado para a avaliação 
de segurança e a autorização que seja 
eficiente, limitado no tempo e transparente. 
Para fins de uma maior harmonização de 
procedimentos diferentes de autorização de 
alimentos, a avaliação de segurança dos 
novos alimentos e a sua inclusão na lista 
comunitária deve efectuar-se em 
conformidade com o procedimento 
estabelecido no Regulamento (CE) n.º [...] 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
[data], que estabelece um procedimento de 
autorização uniforme aplicável a aditivos, 
enzimas e aromas alimentares. A 
aprovação de novos alimentos deveria ter 
igualmente em conta outros factores 
relevantes para o assunto em causa, 
incluindo os factores éticos.

Justificação

É importante que, no âmbito do processo de autorização dos novos alimentos (entre os quais 
se contam igualmente os novos alimentos produzidos pelas nanotecnologias ou a clonagem), 
sejam tidos em consideração todos os factores importantes para a decisão final, incluindo as 
questões de natureza ética. 
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Alteração 7

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Em circunstâncias específicas, no 
sentido de estimular a investigação e o 
desenvolvimento na indústria 
agro-alimentar e, deste modo, a inovação 
as provas científicas recentemente 
desenvolvidas e os dados de propriedade 
industrial fornecidos em apoio de um 
pedido de inclusão de um novo alimento na 
lista comunitária não devem ser utilizados 
em benefício de outro requerente durante 
um período limitado sem o consentimento 
do primeiro requerente. A protecção dos 
dados científicos apresentados por um 
requerente não deveria impedir outros 
requerentes de solicitar a inclusão na lista 
comunitária de novos alimentos com base 
nos seus próprios dados científicos.

(20) Em circunstâncias específicas, no 
sentido de estimular a investigação e o 
desenvolvimento na indústria 
agro-alimentar e, deste modo, a inovação, 
cumpre proteger o investimento efectuado 
por inovadores na recolha de informação 
e dados facultados em apoio de uma 
aplicação ao abrigo do presente 
regulamento. As provas científicas 
recentemente desenvolvidas e os dados de 
propriedade industrial fornecidos em apoio 
de um pedido de inclusão de um novo 
alimento na lista comunitária não devem 
ser utilizados em benefício de outro 
requerente durante um período limitado 
sem o consentimento do primeiro 
requerente. A protecção dos dados 
científicos apresentados por um requerente 
não deveria impedir outros requerentes de 
solicitar a inclusão na lista comunitária de 
novos alimentos com base nos seus 
próprios dados científicos.

Justificação

A redacção do considerando 20 deveria ser alinhada pela redacção do considerando 31 do 
Regulamento 1924/2006 sobre alegações nutricionais e de saúde.

Alteração 8

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os novos alimentos estão sujeitos às 
regras gerais de rotulagem estabelecidas na 
Directiva 2000/13/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 20 de Março de 
2000, relativa à aproximação das 

(21) Os novos alimentos estão sujeitos às 
regras gerais de rotulagem estabelecidas na 
Directiva 2000/13/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 20 de Março de 
2000, relativa à aproximação das 
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legislações dos Estados-Membros 
respeitantes à rotulagem, apresentação e 
publicidade dos géneros alimentícios. Em 
certos casos, poderia ser necessário 
apresentar informação adicional de 
rotulagem, nomeadamente em relação à 
descrição do alimento, à sua fonte, ou às 
suas condições de utilização. Por 
conseguinte, a inclusão de um novo 
alimento na lista comunitária pode impor 
condições específicas de utilização ou 
obrigações em termos de rotulagem. 

legislações dos Estados-Membros 
respeitantes à rotulagem, apresentação e 
publicidade dos géneros alimentícios. Em 
certos casos, poderia ser necessário 
apresentar informação adicional de 
rotulagem, nomeadamente em relação à 
descrição do alimento, à sua fonte, ou às 
suas condições de utilização, que pode 
incluir informação referente a 
considerações éticas. Por conseguinte, a 
inclusão de um novo alimento na lista 
comunitária pode impor condições 
específicas de utilização ou obrigações em 
termos de rotulagem. 

Justificação

É importante que a rotulagem dos novos alimentos (entre os quais se contam igualmente os 
novos alimentos produzidos pelas nanotecnologias ou a clonagem) tenha igualmente em 
consideração, se for caso disso, as questões de natureza ética, dado que os consumidores 
carecem de informações transparentes para puderem escolher e comprar com conhecimento 
de causa

Alteração 9

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) O Regulamento (CE) n.º 1924/2006 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
20 de Dezembro de 2006, relativo às 
alegações nutricionais e de saúde sobre os 
alimentos, harmoniza as disposições nos 
Estados-Membros que se referem a 
alegações nutricionais e de saúde. Por 
conseguinte, as alegações relativas a novos 
alimentos deveriam apenas ser feitas em 
conformidade com esse regulamento.

(22) O Regulamento (CE) n.º 1924/2006 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
20 de Dezembro de 2006, relativo às 
alegações nutricionais e de saúde sobre os 
alimentos, harmoniza as disposições nos 
Estados-Membros que se referem a 
alegações nutricionais e de saúde. Por 
conseguinte, as alegações relativas a novos 
alimentos deveriam apenas ser feitas em 
conformidade com esse regulamento. 
Sempre que um requerente pretenda que 
um novo alimento beneficie de uma 
alegação de saúde autorizada nos termos 
dos artigos 17.º ou 18.º desse regulamento 
e quando os pedidos referentes ao novo 
alimento e à alegação de saúde sejam 
apresentados em simultâneo e ambos 
incluam um pedido de protecção dos 
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dados do proprietário, os períodos de 
protecção dos dados devem, a pedido do 
requerente, ter início na mesma data e 
correr em simultâneo.

Justificação

Os pedidos de autorização de um novo alimento e de uma alegação de saúde relevantes para 
o mesmo produto e ambos baseados nos dados do proprietário poderiam processar-se de 
acordo com diferentes calendários. Por conseguinte, o período da data de protecção no 
âmbito de uma autorização poderia ter expirado muito antes de ter início o período de 
protecção dos dados relativo à outra autorização. Cumpre prever disposições que permitam 
alinhar os períodos de protecção dos dados no âmbito de autorizações relacionadas, se tal 
for pedido pelo requerente.

Alteração 10

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) O Grupo Europeu de Ética para as 
Ciências e as Novas Tecnologias criado 
por decisão da Comissão de 16 de 
Dezembro de 1997 pode ser consultado 
sempre que necessário com vista a obter 
pareceres sobre questões éticas 
relacionadas com a colocação no mercado 
de novos alimentos. 

(24) Se for caso disso, o Grupo Europeu de 
Ética para as Ciências e as Novas 
Tecnologias criado por decisão da 
Comissão de 16 de Dezembro de 1997 
deve ser consultado sempre que necessário 
com vista a obter pareceres sobre questões 
éticas relacionadas com a colocação no 
mercado de novos alimentos.

Justificação

Quando as circunstâncias assim o justificarem (por exemplo, no caso de utilização 
nanotecnologias ou das técnicas de clonagem), afigura-se oportuno impor a consulta do
Grupo Europeu de Ética da Ciência e Novas Tecnologias a propósito das questões éticas.

Alteração 11

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 25
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Texto da Comissão Alteração

(25) Os novos alimentos colocados no 
mercado comunitário ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 258/97 deveriam 
continuar a ser colocados no mercado. Os 
novos alimentos autorizados em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.º 258/97 deveriam ser incluídos na lista 
comunitária de novos alimentos 
estabelecida pelo presente regulamento. 
Além disso, os pedidos apresentados ao 
abrigo do Regulamento (CE) n.º 258/97 e 
para os quais uma decisão final não tenha 
sido tomada antes da data de aplicação do 
presente regulamento, deveriam ser 
considerados como pedidos ao abrigo do 
presente regulamento.

(25) Os novos alimentos colocados no 
mercado comunitário ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 258/97 deveriam 
continuar a ser colocados no mercado. Os 
novos alimentos autorizados em 
conformidade com o Regulamento (CE) n.º 
258/97 deveriam ser incluídos na lista 
comunitária de novos alimentos 
estabelecida pelo presente regulamento. 
Além disso, quando o relatório de 
avaliação inicial previsto no n.º 3 do 
artigo 6.º do Regulamento (CE) N.º 
258/97 não tenha ainda sido transmitido à 
Comissão, bem como em todos os casos 
em que seja requerido um relatório de 
avaliação adicional, nos termos do n.º 3 
ou do n.º 4 do artigo 6.º do referido 
regulamento antes da data de aplicação 
do presente regulamento, os pedidos 
apresentados ao abrigo do Regulamento 
(CE) n.º 258/97 deveriam m ser 
considerados como pedidos ao abrigo do 
presente regulamento. Quando lhes seja 
solicitado parecer, a Autoridade e os 
Estados-Membros devem ter em conta o 
resultado da avaliação inicial. Outros 
pedidos apresentados nos termos do artigo 
4° do Regulamento (CE) n.º 258/97 antes 
da data de aplicação do presente 
regulamento devem ser tratados nos 
termos do Regulamento (CE) n.º 258/97.

Justificação

O texto da Comissão proposto coloca potencialmente em situação de desvantagem os pedidos 
para os quais tenha já sido apresentada à Comissão uma avaliação inicial, uma vez quer 
pode ser possível autorizar um tal pedido sem o respectivo reencaminhamento para a AESA 
para avaliação, se não forem levantadas objecções. Todos os pedidos sobre os quais já tenha 
sido apresentado à Comissão um relatório de avaliação inicial devem ser objecto de 
tramitação conforma ao procedimento definido no Regulamento 258/97/CE.
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Alteração 12

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece regras 
harmonizadas para a colocação no mercado 
comunitário de novos alimentos no sentido 
de garantir um nível elevado de protecção
da saúde humana e do consumidor, embora 
sem deixar de assegurar o funcionamento 
eficaz do mercado interno.

O presente regulamento estabelece regras 
harmonizadas para a colocação no mercado 
comunitário de novos alimentos no sentido 
de garantir um nível elevado de protecção 
da saúde humana e do consumidor, embora 
sem deixar de assegurar o funcionamento 
eficaz do mercado interno e de estimular a 
inovação nas indústrias pertinentes.

Justificação

Visto que se trata de um objectivo comunitário importante e de um dos objectivos referidos 
nos considerandos, este objectivo deveria explicitamente ser incluído no texto.

Alteração 13

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 3 – n.º 2 - alínea a) - subalínea i) - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A utilização de um alimento 
exclusivamente como suplemento ou num 
suplemento alimentar não é suficiente para 
demonstrar se o mesmo foi 
significativamente utilizado para consumo 
humano na Comunidade antes de 15 de 
Maio de 1997. No entanto, se antes daquela 
data, um alimento tiver sido utilizado 
exclusivamente como suplemento ou num 
suplemento alimentar, o mesmo pode ser 
colocado no mercado na Comunidade após 
a referida data para a mesma utilização sem 
ser considerado como um novo alimento. 
Podem ser adoptados, em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
com controlo referido no n.° 3 do artigo 
14.°, outros critérios para avaliar se um 
alimentos foi significativamente utilizado 

A utilização de um alimento 
exclusivamente como suplemento ou num 
suplemento alimentar não é suficiente para 
demonstrar se o mesmo foi 
significativamente utilizado para consumo 
humano na Comunidade antes de 15 de 
Maio de 1997. No entanto, se antes daquela 
data, um alimento tiver sido utilizado 
exclusivamente como suplemento ou num 
suplemento alimentar, o mesmo pode ser 
colocado no mercado na Comunidade após 
a referida data para a mesma utilização sem 
ser considerado como um novo alimento. 
Antes da data de aplicação do presente 
regulamento, são adoptados, em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.° 3 do artigo 14.°, outros critérios para 
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para consumo humano na Comunidade 
antes de 15 de Maio de 1997, concebidos 
para alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, complementando-o, 
entre outros aspectos. 

avaliar se um alimentos foi 
significativamente utilizado para consumo 
humano na Comunidade antes de 15 de 
Maio de 1997, concebidos para alterar
elementos não essenciais do presente 
regulamento, complementando-o, entre 
outros aspectos.

Justificação

Para aumentar a segurança jurídica dos empresários do sector e a harmonização no 
mercado interno (com efeito, até ao momento, a aplicação deste regime varia 
consideravelmente de um Estado-Membro para outro), a Comissão Europeia deverá ser 
obrigada a definir os critérios precisos com base nos quais se avaliará se o consumo humano 
de um género alimentício na Comunidade reveste um carácter não negligenciável.

Alteração 14

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 3 – n.º 2 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Por «alimento tradicional de um país 
terceiro» entende-se um novo alimento 
com antecedentes de utilização alimentar 
num país terceiro, o que significa que o 
alimento em questão fez e continua a fazer
parte do regime alimentar normal de uma 
grande parte da população do país durante, 
pelo menos, uma geração; 

(b) Por «alimento tradicional de um país 
terceiro» entende-se um novo alimento 
com antecedentes de utilização alimentar 
num país terceiro, o que significa que o 
alimento em questão fez parte do regime 
alimentar normal de uma grande parte da
população do país durante, pelo menos, um 
período de vinte anos;
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Justificação

No plano jurídico, a expressão "uma geração" carece de clareza. Ao substituí-la pela 
expressão "período de 20 anos", aumenta-se consideravelmente a segurança jurídica de 
todos os intervenientes e, ao mesmo tempo, este período dá uma margem suficiente para 
adquirir conhecimentos, incluindo dados científicos, sobre o consumo deste alimento e para 
decidir, assim, se um alimento tradicional proveniente de um país terceiro deve ser 
autorizado a penetrar no mercado interno da Comunidade.

Alteração 15

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode recolher informação 
dos Estados-Membros e/ou de operadores 
de empresas do sector alimentar para 
determinar até que ponto um alimento foi 
utilizado para consumo humano na 
Comunidade antes de 15 de Maio de 1997.

1. A Comissão recolherá informação dos 
Estados-Membros e/ou de operadores de 
empresas do sector alimentar para 
determinar até que ponto um alimento foi 
utilizado para consumo humano na 
Comunidade antes de 15 de Maio de 1997.

Alteração 16

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Proibição de novos alimentos não 

conformes
Não são colocados novos alimentos no 
mercado se a sua utilização não cumprir 
as disposições do presente regulamento.

Justificação

Esta proibição deveria dissuadir os empresários pouco escrupulosos e reforçar a defesa dos 
consumidores.
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Alteração 17

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Não representa, com base nos dados 
científicos disponíveis, uma preocupação 
em termos de segurança para a saúde dos 
consumidores em condições normais de 
consumo;

a) Não representa, com base nos dados 
científicos disponíveis, uma preocupação 
em termos de segurança para a saúde dos 
consumidores;

Justificação

Os novos alimentos não deveriam representar qualquer risco para a saúde dos consumidores, 
em circunstância alguma. A reserva relativa a um consumo normal é supérflua, apenas 
causaria problemas de interpretação na prática e prejudicaria a previsibilidade da 
jurisprudência para os empresários do sector. Além disso, a nova formulação reforça ainda a 
defesa dos consumidores.

Alteração 18

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Não induz o consumidor em erro, pela 
sua apresentação ou pela sua utilização 
prevista;

b) Não induzir o consumidor em erro;

Justificação

As definições que constam do regulamento anterior n.º 258/97 apresentam uma maior clareza 
e precisão, pelo que deveriam ser mantidas.

Alteração 19

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 6 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) No caso em que se destine a substituir 
outro alimento, não difere de tal forma
desse alimento que o seu consumo normal 
possa implicar, em termos nutritivos, uma 

c) No caso em que se destine a substituir 
outro alimento, não difere desse alimento 
de tal maneira que o seu consumo normal 
possa implicar, em termos nutritivos, uma 
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desvantagem para o consumidor. desvantagem para o consumidor.

Justificação

As definições que constam do regulamento anterior n.º 258/97 apresentam uma maior clareza 
e precisão, pelo que deveriam ser mantidas.

Alteração 20

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que não existem provas 
científicas sobre os efeitos de um novo 
alimento sobre a saúde, esse alimento não 
poderá ser incluído na lista comunitária.

Alteração 21

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 6 – n.º 3 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Um novo alimento apenas pode ser 
incluído na lista comunitária caso seja 
apresentado um parecer pela autoridade 
competente que comprove a ausência de 
efeitos nocivos provocados por esse 
alimento sobre a saúde.

Alteração 22

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A lista comunitária é actualizada em 
conformidade com o procedimento 
estabelecido no Regulamento (CE) n.º 
[procedimento uniforme]. 

1. A lista comunitária é actualizada em 
conformidade com o procedimento 
estabelecido no Regulamento (CE) n.º 
[procedimento uniforme] e a Comissão 
publica-a nas páginas web da 



AD\746151PT.doc 19/33 PE407.801v02-00

PT

Comunidade reservadas para esse efeito.

Justificação

Tal como a lista dos alimentos originários dos países terceiros, a lista comunitária dos novos 
alimentos deveria estar disponível na Internet.

Alteração 23

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação ao n.º 3 do artigo 7.° do 
Regulamento (CE) n.º [procedimento 
uniforme], a actualização da lista 
comunitária com um novo alimento, à 
excepção de alimentos tradicionais de um 
país terceiro, é decidida em conformidade 
com o procedimento de regulamentação 
referido no n.° 2 do artigo 14.° nos casos 
em que estejam protegidas provas 
científicas recentemente desenvolvidas e 
dados de propriedade industrial, em
conformidade com o artigo 12.º.

Suprimido

Nos casos referidos no primeiro 
parágrafo, a introdução de um novo 
alimento na lista comunitária indica, para 
além da informação referida no n.° 2
a) A data de entrada do novo alimento na 
lista comunitária;
b) O facto de a entrada se basear em 
provas científicas recentemente 
desenvolvidas e/ou em dados científicos de 
propriedade industrial, em conformidade 
com o artigo 12.º;
c) O nome e o endereço do requerente.

Justificação

É preferível colocar este dispositivo no artigo 12.º, onde o parágrafo em questão é incluído 
de uma forma modificada. 
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Alteração 24

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Antes do final do período referido no 
artigo 12.º, a lista comunitária é 
actualizada no sentido de alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 14.º, 
previsto no Regulamento (CE) n.º 
[procedimento uniforme], por forma a 
que, se o alimento autorizado ainda 
cumprir a condição definida no presente 
regulamento, deixem de ser incluídas as 
indicações específicas mencionadas no n.º 
3, segundo parágrafo, do presente artigo.

Suprimido 

Justificação

É preferível colocar este dispositivo no artigo 12.º, onde o parágrafo em questão é incluído 
de uma forma modificada. 

Alteração 25

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A notificação é acompanhada de dados 
documentados que demonstrem 
antecedentes de utilização alimentar segura 
no país terceiro.

A notificação é acompanhada de dados 
documentados que demonstrem 
antecedentes de utilização alimentar segura 
em qualquer país terceiro.

Justificação

Dada a ausência de estatísticas, é importante considerar dados que demonstrem antecedentes 
de utilização alimentar segura em qualquer país terceiro.
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Alteração 26

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 8 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Nesse caso, o alimento não é colocado no 
mercado na Comunidade e aplicam-se os 
artigos 5.° a 7.°. A notificação mencionada 
no n.º 1 é considerada como um pedido tal 
como referido no n.º 1 do artigo 3.º do 
Regulamento (CE) n.º XX/XXXX 
[procedimento uniforme]. 

Nesse caso, o alimento não é colocado no 
mercado na Comunidade e aplicam-se os 
artigos 5.° a 7.°. A notificação mencionada 
no n.º 1 é considerada como um pedido tal 
como referido no n.º 1 do artigo 3.º do 
Regulamento (CE) n.º XX/XXXX 
[procedimento uniforme]. Em alternativa, 
o requerente pode optar por retirar a 
notificação.

Justificação

Comparativamente aos dados documentados que demonstrem antecedentes de utilização 
alimentar segura a apresentar para efeitos de notificação nos termos do artigo 8.º, os dados 
requeridos para efeitos de apresentação de um pedido seriam consideravelmente mais 
extensos. Assim sendo, afigura-se apropriado que o requerente disponha da opção de se 
retirar do processo, de preferência a ver a notificação automaticamente convertida em 
pedido.

Alteração 27

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 8 – n.° 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão informa o operador de 
empresas do sector alimentar interessado 
desse facto no prazo de cinco meses a 
contar da data da notificação, em 
conformidade com o n.º 1.

A Comissão informa o operador de 
empresas do sector alimentar interessado 
desse facto, sem atrasos desnecessários e 
através de um meio que possa servir de 
prova, no prazo de cinco meses no 
máximo a contar da data da notificação, 
em conformidade com o n.º 1.

Justificação

A bem do reforço da segurança jurídica, a Comissão deve informar o operador do sector 
alimentar das objecções formuladas na sequência da notificação sem atrasos desnecessários 
e por um meio que possa servir de prova.
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Alteração 28

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 8 – n.° 6

Texto da Comissão Alteração

6. As normas circunstanciadas necessárias 
à execução do presente artigo, concebidas 
para alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, completando-o entre 
outros aspectos, podem ser adoptadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 3 do artigo 
14.º.

6. Antes da data de aplicação do artigo 
8.°, as normas circunstanciadas necessárias 
à execução do presente artigo, concebidas 
para alterar elementos não essenciais do 
presente regulamento, completando-o entre 
outros aspectos, serão adoptadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.º 3 do artigo 
14.º.

Justificação

A bem do reforço da segurança jurídica dos operadores do sector, convém obrigar a 
Comissão Europeia a comunicar as modalidades com base nas quais avaliará se um alimento 
tradicional de um país terceiro pode ser introduzido no mercado interno da Comunidade. 

Alteração 29

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 9.°

Texto da Comissão Alteração

A Comissão disponibiliza, quando 
necessário e em estreita colaboração com a 
Autoridade, as orientações técnicas e os 
instrumentos para assistir os operadores de 
empresas do sector alimentar e, 
nomeadamente, as pequenas e médias 
empresas na preparação e apresentação 
de pedidos ao abrigo do presente 
regulamento.

Em estreita colaboração com a Autoridade, 
a Comissão colabora activamente com os 
operadores do sector alimentar, em 
particular com as pequenas e médias 
empresas, na elaboração e apresentação 
dos seus pedidos e notificações em 
conformidade com o disposto no presente 
regulamento e disponibiliza-lhes um 
máximo de orientações técnicas e 
instrumentos, incluindo a possibilidade de 
enviar um pedido único por via 
electrónica.

Justificação

Importa precisar as orientações técnicas e os instrumentos a disponibilizar aos operadores e 
impor uma obrigação activa para a Comissão Europeia. Um exemplo concreto pode consistir 
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na declaração electrónica única ou outras características da administração em linha 
existentes em diversos Estados-Membros da União Europeia.

Alteração 30

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 10.° – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Ao avaliar a segurança de novos alimentos, 
a autoridade: 

Se for caso disso, a autoridade avalia a 
segurança de novos alimentos, 
nomeadamente: 

Justificação

Especificação, no plano formal e jurídico, do âmbito de aplicação do artigo.

Alteração 31

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 10.° – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Compara, quando necessário, se o 
alimento é tão seguro quanto o alimento de 
uma categoria alimentar comparável já 
existente no mercado na Comunidade ou 
quanto o alimento que o novo alimento se 
destina a substituir;

a) Determina que o alimento é tão seguro 
quanto o alimento de uma categoria 
alimentar comparável já existente no 
mercado na Comunidade ou quanto o 
alimento que o novo alimento se destina a 
substituir;

Justificação

Trata-se de concretizar e de impor de forma mais normativa a obrigação de analisar a 
segurança dos alimentos novos no que se refere também às categorias de alimentos 
comparáveis.

Alteração 32

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 11.° – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode impor, por questões de 1. A Comissão pode impor, por questões de 
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segurança dos alimentos, e no seguimento 
de um parecer da Autoridade, um requisito 
de monitorização após colocação no 
mercado. Os operadores de empresas do 
sector alimentar que coloquem o alimento 
no mercado comunitário são responsáveis 
pela aplicação dos requisitos após 
colocação no mercado especificados na 
entrada do alimento em questão na lista 
comunitária de novos alimentos.

segurança dos alimentos, e no seguimento 
de um parecer da Autoridade, um requisito 
de monitorização após colocação no 
mercado limitada, de forma razoável, no 
tempo. Apenas é possível prolongar este 
período limitado de monitorização do 
alimento após a colocação no mercado, 
quando as circunstâncias o justifiquem, 
uma única vez, por um novo período de 
monitorização limitado. Os operadores de 
empresas do sector alimentar que 
coloquem o alimento no mercado 
comunitário são responsáveis pela 
aplicação dos requisitos após colocação no 
mercado especificados na entrada do 
alimento em questão na lista comunitária 
de novos alimentos.

Justificação

O entrave ao livre funcionamento do mercado que constitui a monitorização de um alimento 
novo após a sua colocação no mercado deve constituir uma excepção e, assim sendo, aplicar-
se durante um período circunscrito no tempo, que deve ser razoável, por forma a que o 
operador não se encontre indefinidamente numa situação de incerteza jurídica em relação ao 
seu produto.  

Alteração 33

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 11.°-A (novo) (no capítulo II)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.°-A
Grupo Europeu de ética e novas 

tecnologias
Se for caso disso, em relação a questões 
éticas relacionadas com ciência e novas 
tecnologias que assumam uma 
importância ética significativa, a 
Comissão, por sua iniciativa ou a pedido 
de um Estado-Membro, pode consultar o 
Grupo Europeu de ética e novas 
tecnologias, tendo em vista obter o seu 
parecer sobre questões de ordem ética.
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A Comissão torna público o seu parecer, 
publicando uma página especializada no 
seu “website”.

Justificação

Quando as circunstâncias o justificam (por exemplo, no caso da utilização de 
nanotecnologias ou de tecnologias de clonagem) afigura-se oportuno impor a consulta do 
grupo Europeu de ética e novas tecnologias no contexto de questões de ordem ética. A 
Comissão Europeia ou um Estado-Membro pode pôr em marcha este processo de consulta. 
Por razões de transparência e de envolvimento da comunidade científica e não cientifica, os 
pareceres deverão ser publicados na Internet.

Alteração 34

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 12.°

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12º Artigo 12º

A pedido do requerente, com base em 
informação adequada e passível de 
verificação incluída no processo de 
candidatura, as provas científicas 
recentemente desenvolvidas e os dados 
científicos de propriedade industrial 
fornecidos para apoiar os pedidos não 
podem ser utilizados a favor de outro 
pedido durante um período de cinco anos a 
contar da data da inclusão do novo 
alimento na lista comunitária sem o acordo 
do requerente.

1. A pedido do requerente, com base em 
informação adequada e passível de 
verificação incluída no processo de 
candidatura, as provas científicas 
recentemente desenvolvidas e os dados 
científicos de propriedade industrial 
fornecidos para apoiar os pedidos não 
podem ser utilizados a favor de outro 
pedido durante um período de cinco anos a 
contar da data da inclusão do novo 
alimento na lista comunitária sem o acordo 
do requerente. Se as provas científicas 
recentemente desenvolvidas e os dados 
científicos de propriedade industrial 
protegidos em conformidade com o 
disposto no presente artigo se 
encontrarem abrangidos pelo regime de 
confidencialidade a que se refere o artigo 
12.° do Regulamento do Parlamento 
Europeu  e do Conselho (CE) n.° … [que 
estabelece um procedimento de 
autorização uniforme para aditivos, 
enzimas e aromas alimentares]1 , a 
Comissão adapta o prazo de 
confidencialidade em conformidade com 
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este período de cinco anos de protecção 
dos dados.
1 JO L …

Justificação

O relatório indica que a protecção dos dados coexistirá com o regime de confidencialidade 
destes dados em conformidade com o artigo 12.° do Regulamento do Parlamento Europeu  e 
do Conselho que estabelece um procedimento de autorização uniforme para os aditivos, 
enzimas e aromas alimentares. Esta sobreposição do período de protecção de dados e do 
período de confidencialidade deve decorrer no respeito do princípio da proporcionalidade, o 
que reforça, “inter alia”, a difusão de conhecimentos científicos e a transparência de 
informações em relação aos consumidores (por exemplo, pessoas que sofrem de alergias, 
etc.).

Alteração 35

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 12.° – nº 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Em derrogação ao n.º 4 do artigo 7.° 
do Regulamento (CE) n.º 
.../....[procedimento uniforme], a 
actualização da lista comunitária com um 
novo alimento, à excepção de alimentos 
tradicionais de um país terceiro, é 
decidida em conformidade com o 
procedimento de regulamentação referido 
no n.° 2 do artigo 14.° nos casos em que 
estejam protegidas provas científicas 
recentemente desenvolvidas e dados de 
propriedade industrial, em conformidade 
com o presente artigo. Nesses casos, a 
autorização será concedida pelo período 
especificado no nº 1.

(A presente alteração é o antigo n.° 3 do artigo 7.°)

Justificação

Formulação mais detalhada da disposição que figura originalmente no artigo 7.°.
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Alteração 36

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 12.° – nº 1-B

Texto da Comissão Alteração

1-B. Nos casos referidos no nº 1-A, a 
introdução de um novo alimento na lista 
comunitária indica, para além da 
informação referida no n.° 2 do artigo 
7.°:

a) A data de entrada do novo alimento na 
lista comunitária;

b) O facto de a entrada se basear em 
provas científicas recentemente 
desenvolvidas e/ou em dados científicos de 
propriedade industrial, em conformidade 
com o presente artigo; 

c) O nome e o endereço do requerente. 

d) O facto de o novo alimento estar 
circunscrito à colocação no mercado pelo 
requerente especificado na alínea c), a 
menos que um requerente subsequente 
obtenha autorização em relação ao 
alimento sem referência aos dados de 
propriedade industrial mencionados na 
alínea b).

(A presente alteração corresponde ao antigo n.° 3, segundo parágrafo, do artigo 7.°, 
excepção feita à alínea d))

Justificação

Formulação mais detalhada da disposição que figura originalmente no artigo 7º. As 
informações suplementares a mencionar na lista comunitária são especificadas de forma 
mais detalhada.
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Alteração 37

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 12.° – nº 1-C

Texto da Comissão Alteração

1-C. Antes do final do período referido no 
nº 1, a lista comunitária é actualizada por 
forma a que, se o alimento autorizado 
ainda cumprir a condição definida no 
presente regulamento, deixam de ser 
incluídas as indicações específicas 
mencionadas no n.° 3.
A presente medida, destinada a alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, será adoptada em 
conformidade com o disposto no 
procedimento de regulamentação com 
controlo a que se refere o n.° 3 do artigo 
14.°.

Justificação

Formulação mais detalhada da disposição que figura originalmente no artigo 7.°.

Alteração 38

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A
Harmonização da protecção de dados

Não obstante a autorização de um novo 
alimento nos termos dos artigos 7.º e 14.º 
do Regulamento (CE) n.º …/...
[procedimento uniforme] e a autorização 
de uma alegação de saúde nos termos dos 
artigos 17.º, 18.º e 25.º do Regulamento 
(CE) n.º 1924/2006, caso se pretenda 
pedir uma autorização para um novo 
alimento e para a sua rotulagem com uma 
alegação de saúde, e caso a protecção de 
dados, de acordo com as disposições de 
ambos os regulamentos, se justifique e 
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seja solicitada pelo requerente, os dados 
da autorização e da sua publicação em 
Jornal Oficial deverão coincidir e o 
período de protecção de dados deverá 
vigorar paralelamente.

Justificação

Cf. justificação da alteração ao considerando 22.

Alteração 39

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem estabelecer as 
regras relativas às sanções aplicáveis em 
caso de infracção ao disposto no presente 
regulamento e tomar todas as medidas 
necessárias para garantir a sua aplicação. 
As sanções previstas devem ser efectivas, 
proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros devem comunicar essas 
disposições à Comissão, no máximo, até 
[...] e devem comunicar sem demora 
qualquer alteração posterior que as afecte.

Os Estados-Membros devem estabelecer as 
regras relativas às sanções aplicáveis em 
caso de infracção ao disposto no presente 
regulamento e tomar todas as medidas 
necessárias para garantir a sua aplicação. 
As sanções previstas devem ser efectivas, 
proporcionadas e dissuasivas. Os 
Estados-Membros devem comunicar essas 
disposições à Comissão, no máximo, até 
no prazo de doze meses e devem 
comunicar sem demora qualquer alteração 
posterior que as afecte.

Justificação

A fixação de um prazo (12 meses) durante o qual os Estados-Membros devem notificar o 
regime de sanções aplicáveis em caso da infracção ao disposto no presente regulamento 
permite reforçar a segurança jurídica. Além disso, a presente alteração é conforme aos 
prazos alargados concedidos em outros artigos objecto de alteração no contexto das 
modalidades de execução da Comissão Europeia.
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Alteração 40

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar em [1 de Janeiro de 2015] e 
à luz da experiência adquirida, a Comissão 
deve enviar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório sobre a execução do 
presente regulamento, nomeadamente do 
artigo 8.º, acompanhado, se for caso disso, 
de quaisquer propostas adequadas. O 
relatório e a eventual proposta devem ser 
tornados públicos. 

O mais tardar em 31 de Dezembro de 2013
e à luz da experiência adquirida, a 
Comissão deve enviar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre 
a execução do presente regulamento, 
nomeadamente dos artigos 8.º e 12.°, 
acompanhado, se for caso disso, de 
quaisquer propostas adequadas. O relatório 
e a eventual proposta devem ser tornados 
públicos. 

Justificação

Por razões de continuidade, é preferível que o Parlamento Europeu já se consagre à 
reapreciação do presente regulamento no quadro da sua próxima legislatura. Assim sendo, 
atendendo à criação de uma protecção de dados nos termos do artigo 12.°, afigura-se 
oportuno que a Comissão Europeia, no quadro deste exame, se debruce igualmente sobre a 
respectiva aplicação nos Estados-Membros.

Alteração 41

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

Até seis meses a contar da data de entrada 
em vigor do presente regulamento [data], o 
mais tardar, a Comissão estabelece a lista 
comunitária introduzindo os novos
alimentos autorizados ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 258/97 nesta mesma 
lista, incluindo quaisquer condições de 
autorização existentes, sempre que 
adequado.

Até seis meses a contar da data de entrada 
em vigor do presente regulamento [data], o 
mais tardar, a Comissão estabelece a lista 
comunitária introduzindo nela os alimentos
ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 258/97
e abrangidos também pelo âmbito de 
aplicação do presente regulamento nos 
termos dos artigos 2.º e 3.º, incluindo 
quaisquer condições de autorização 
existentes, sempre que adequado.

Justificação

Ver alteração ao artigo 16º.
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Alteração 42

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Qualquer pedido para colocar um novo 
alimento no mercado apresentado a um 
Estado-Membro nos termos do artigo 4.° 
do Regulamento (CE) n.º 258/97 e para o 
qual uma decisão final não tenha sido 
tomada antes da data de aplicação do 
presente regulamento, é considerado como 
um pedido ao abrigo do presente 
regulamento. 

1. Quando o relatório de avaliação inicial 
previsto no n.º 3 do artigo 6.º do 
Regulamento (CE) N.º 258/97 não tenha 
sido transmitido à Comissão até ...+, 
qualquer pedido para colocar um novo 
alimento no mercado apresentado a um 
Estado-Membro nos termos do artigo 4.° 
desse Regulamento é considerado como 
um pedido ao abrigo do presente 
regulamento. Os outros pedidos 
apresentados em conformidade com o 
artigo 3.º, n.º 4, e os artigos 4.º e 5.º do 
Regulamento (CE) N.º 258/97 antes de ...+
serão tratados em conformidade com as 
disposições desse regulamento.
___________

* Data de aplicação do presente regulamento.

Justificação

O texto da Comissão proposto coloca potencialmente em situação de desvantagem os pedidos 
para os quais tenha já sido apresentada à Comissão uma avaliação inicial, uma vez quer 
pode ser possível autorizar um tal pedido sem o respectivo reencaminhamento para a AESA 
para avaliação, se não forem levantadas objecções. Todos os pedidos sobre os quais já tenha 
sido apresentado à Comissão um relatório de avaliação inicial devem ser objecto de 
tramitação conforma ao procedimento definido no Regulamento 258/97/CE.

Alteração 43

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quaisquer medidas de transição 
necessárias à execução do disposto no n.º 
1, que se destinem a alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
completando-o entre outros aspectos, 

Suprimido
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podem ser adoptadas pelo procedimento 
de regulamentação com controlo a que se 
refere o n.º 3 do artigo 14.º.

Justificação

O texto da Comissão proposto coloca potencialmente em situação de desvantagem os pedidos 
para os quais tenha já sido apresentada à Comissão uma avaliação inicial, uma vez quer 
pode ser possível autorizar um tal pedido sem o respectivo reencaminhamento para a AESA 
para avaliação, se não forem levantadas objecções. Todos os pedidos sobre os quais já tenha 
sido apresentado à Comissão um relatório de avaliação inicial devem ser objecto de 
tramitação conforma ao procedimento definido no Regulamento 258/97/CE.

Alteração 44

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 20 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

É aplicável a partir de seis meses após a 
data da publicação do presente 
regulamento [data].

É aplicável a partir de doze meses após a 
data da publicação do presente 
regulamento [data].

Justificação
Afigura-se oportuno adiar a entrada em vigor do regulamento de seis para doze meses após a 
data de publicação, para que a Comissão Europeia possa adoptar normas específicas tendo 
em vista a aplicação dos diferentes artigos e para que se preveja um período de tempo mais 
longo, por forma a que os Estados-Membros e os operadores do sector se possam preparar 
de forma mais adequada.
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