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Alteração 43
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A livre circulação de géneros 
alimentícios seguros e sãos constitui um 
aspecto 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, regulamentares e 
administrativas nacionais relativas à 
avaliação de segurança e à autorização de 
novos alimentos podem obstar à sua livre 
circulação e criar, assim, condições para 
uma concorrência desleal.

(1) A livre circulação de géneros 
alimentícios seguros e sãos constitui um 
aspecto 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, regulamentares e 
administrativas nacionais relativas à 
avaliação de segurança e à autorização de 
novos alimentos podem obstar à sua livre 
circulação e potencialmente criar, assim, 
condições para uma concorrência desleal.

Or. en

Justificação

As diferenças entre a legislação nacional e o regulamento podem prejudicar o 
comércio livre, mas isto não está automaticamente ligado a condições de 
concorrência desleal. 

Alteração 44
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Na realização das políticas 
comunitárias, deve assegurar-se um 
elevado nível de protecção da vida e da 
saúde humanas.

(2) Na realização das políticas 
comunitárias, deve assegurar-se um 
elevado nível de protecção da vida e da 
saúde humanas. O princípio da precaução 
deve ser aplicado sempre.

Or. en
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Alteração 45
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O artigo 13.º do Tratado sobre o 
funcionamento da União Europeia 
clarifica que a União e os 
Estados-Membros, tendo em conta que os 
animais são seres sensíveis, devem prestar 
plenamente atenção ao bem-estar dos 
animais ao formularem e implementarem 
políticas,

Or. en

Alteração 46
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Na sua resolução de 3 de Setembro 
de 2008 sobre a clonagem de animais 
para fins de produção de alimentos, o 
Parlamento Europeu convida a Comissão 
a apresentar propostas tendentes a proibir 
(i) a clonagem de animais para a provisão 
de alimentos, (ii) a criação de animais 
clonados ou descendentes, (iii) a 
colocação no mercado de carne ou 
produtos derivados de animais clonados 
ou dos seus descendentes, (iv) a 
importação de animais clonados ou 
descendentes e do seu sémen, bem como 
os embriões derivados de animais 
clonados ou dos seus descendentes e a 
carne ou produtos derivados de animais 
clonados ou dos seus descendentes;

Or. en
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Alteração 47
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Considerando 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. O Comité Científico dos Riscos 
Emergentes para a Saúde e Recentemente 
Identificados (CCRSERI) aprovou, em 
28-29 de Setembro de 2005, um parecer 
no qual concluiu haver "importantes 
lacunas a nível dos conhecimentos 
necessários à avaliação dos riscos, 
incluindo a caracterização das 
nanopartículas, a detecção e a medição 
das nanopartículas, a resposta-dose, o 
destino e a persistência das 
nanopartículas no ser humano e no 
ambiente, e todos os aspectos 
toxicológicos e ecotoxicológicos 
relacionados com as nanopartículas"; 
além disso, chamou a atenção para as 
suas conclusões de que "os actuais 
métodos de avaliação dos riscos 
toxicológicos e ecotoxicológicos podem 
não ser suficientes para abordar todas as 
questões decorrentes das 
nanopartículas";

Or. en

Alteração 48
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
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 

(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 
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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.° 258/975 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.

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.° 258/975 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 (CE) n.º 1852/2001 devem 
ser revogados. O Regulamento (CE) n.º 
258/97 deve ser substituído pelo presente 
regulamento. A Recomendação 97/618/CE 
deve ser substituída por orientações 
específicas actualizadas sobre os novos 
alimentos, mas continua disponível para 
utilização pelos requerentes até ser 
substituída pelas orientações revistas.

Or. en

Justificação

As disposições do Regulamento (CE) n.º 1852/2001 da Comissão relativas ao 
procedimento de avaliação estabelecido na presente proposta estão abrangidas pelo 
texto de procedimento comum proposto, pelo que já não são necessárias. O novo 
regulamento proposto prevê a publicação de novas orientações que servirão de apoio 
aos requerentes. As orientações precedentes deverão continuar a ser aplicáveis até à 
sua substituição pelas orientações revistas.  

Alteração 49
Niels Busk

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A definição existente de novo alimento 
deveria ser clarificada e actualizada 
mediante a substituição das categorias 
existentes por uma referência à definição 
geral de alimentos constante do 
Regulamento (CE) n.° 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 

(5) A definição existente de novo alimento 
deveria ser clarificada e actualizada 
mediante a substituição das categorias 
existentes por uma referência à definição 
geral de alimentos constante do 
Regulamento (CE) n.° 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 



AM\744573PT.doc 7/105 PE413.967v01-00

a Segurança dos Alimentos e estabelece 
procedimentos em matéria de segurança 
dos géneros alimentícios.

a Segurança dos Alimentos e estabelece 
procedimentos em matéria de segurança 
dos géneros alimentícios, assim como 
mediante uma explicação dos critérios 
que levam a considerar o alimento como 
novo.

Or. en

Justificação

A fim de tornar mais clara a legislação, deve existir uma explicação para os critérios 
que permitem caracterizar um alimento como novo no próprio texto ou nos 
considerandos. 

Alteração 50
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os alimentos dotados de uma 
estrutura molecular nova ou 
intencionalmente modificada que consista 
em micro-organismos, fungos ou algas, 
ou que seja isolada destes últimos, as 
novas cadeias de micro-organismos sem 
antecedentes de utilização segura e os 
concentrados de substâncias que estão 
naturalmente presentes nas plantas são 
considerados novos na acepção do 
presente regulamento.

Or. en

Justificação

A alteração destina-se a clarificar quais as categorias de produtos que, em qualquer 
caso, são abrangidos pela definição de novos alimentos. Esta lista, não exaustiva, de 
categorias de alimentos pretende contribuir para a certeza legal da definição de 
novos alimentos, tal como actualizada pelo presente regulamento.



PE413.967v01-00 8/105 AM\744573PT.doc

Alteração 51
Niels Busk

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Deveria igualmente clarificar-se que 
um alimento deve ser considerado como 
novo quando for aplicada uma tecnologia 
de produção que não tenha sido 
previamente utilizada. O presente 
regulamento deve abranger, 
nomeadamente, as tecnologias emergentes 
em matéria de criação animal e de 
processos de produção alimentar, que têm 
um impacto nos alimentos e que podem, 
assim, ter um impacto na segurança dos 
alimentos. Por conseguinte, os novos 
alimentos deveriam incluir alimentos 
derivados de vegetais e animais, 
produzidos por técnicas de criação animal 
não tradicionais, e alimentos alterados por 
novos processos de produção, como a 
nanotecnologia e a nanociência, que podem 
ter um impacto nos alimentos. Os 
alimentos derivados de novas variedades 
vegetais, ou de raças animais produzidas 
por técnicas de criação tradicionais não 
deveriam ser considerados como novos 
alimentos.

(6) O campo de aplicação do presente 
regulamento deve abranger todos os 
alimentos que não foram 
significativamente utilizados para 
consumo humano na Comunidade antes 
de 15 de Maio de 1997. Os critérios que 
permitem caracterizar um alimento como 
novo devem compreender a utilização de 
novas espécies de organismos como as 
plantas, os animais, os micro-organismos, 
os fungos ou as algas. Os alimentos que 
contenham novas componentes de 
organismos existentes e substâncias com 
uma estrutura molecular nova devem ser 
igualmente considerados como novos. Um 
alimento existente deve considerar-se 
como novo se tiver sido modificado de 
forma que as alterações que se tenham 
verificado na sua composição química, 
estrutura molecular, tamanho de 
partículas ou outros elementos possam ter 
uma repercussão na segurança do 
alimento. Deveria igualmente clarificar-se 
que um alimento deve ser considerado 
como novo quando for aplicada uma 
tecnologia de produção que não tenha sido 
previamente utilizada. O presente 
regulamento deve abranger, 
nomeadamente, as tecnologias emergentes 
em matéria de criação animal e de 
processos de produção alimentar, que têm 
um impacto nos alimentos e que podem, 
assim, ter um impacto na segurança dos 
alimentos. Por conseguinte, os novos 
alimentos devem incluir alimentos 
derivados de vegetais e animais, 
produzidos por técnicas de criação animal 
não tradicionais, e alimentos alterados por 
novos processos de produção, como a 
nanotecnologia e a nanociência, que podem 
ter um impacto sobre a segurança dos 
alimentos. Os alimentos derivados de 
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novas variedades vegetais, ou de raças 
animais produzidas por técnicas de criação 
tradicionais não deveriam ser considerados 
como novos alimentos.

Or. en

Justificação

A fim de tornar mais clara a legislação, deve existir uma explicação para os critérios 
que permitem caracterizar um alimento como novo no próprio texto ou nos 
considerandos. O texto proposto visa descrever o modo como funciona actualmente a 
legislação relativa aos novos alimentos. Falta a expressão “segurança” no penúltimo 
período do texto, cuja redacção deverá passar a ser “…como a nanotecnologia e a 
nanociência, que podem ter um impacto sobre a segurança dos alimentos”.

Alteração 52
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Deveria igualmente clarificar-se que 
um alimento deve ser considerado como 
novo quando for aplicada uma tecnologia 
de produção que não tenha sido 
previamente utilizada. O presente 
regulamento deve abranger, 
nomeadamente, as tecnologias 
emergentes em matéria de criação animal 
e de processos de produção alimentar, que 
têm um impacto nos alimentos e que 
podem, assim, ter um impacto na 
segurança dos alimentos. Por 
conseguinte, os novos alimentos deveriam 
incluir alimentos derivados de vegetais e 
animais, produzidos por técnicas de 
criação animal não tradicionais, e 
alimentos alterados por novos processos 
de produção, como a nanotecnologia e a 
nanociência, que podem ter um impacto 
nos alimentos. Os alimentos derivados de 
novas variedades vegetais, ou de raças 
animais produzidas por técnicas de 
criação tradicionais não deveriam ser 

(6) Deveria igualmente clarificar-se que 
um alimento deve ser considerado como 
novo e abrangido pelo presente 
regulamento quando for aplicada uma 
tecnologia de produção que não tenha sido 
previamente utilizada e os alimentos forem 
modificados por novos processos de 
produção, como a nanotecnologia e a 
nanociência, que afectem a segurança ou 
a nutrição. Os alimentos derivados de 
novas variedades de plantas não devem 
ser considerados como novos alimentos.
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considerados como novos alimentos.

Or. en

Alteração 53
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Os métodos de ensaio actualmente 
disponíveis não são adequados para 
avaliar os riscos associados aos 
nanomateriais. Devem ser desenvolvidos 
urgentemente métodos de ensaio 
nanoespecíficos que não utilizem animais. 
A fim de proteger a saúde humana e 
impedir os ensaios em animais, a 
utilização de nanomateriais nos produtos 
cosméticos deve ser proibida até ter sido 
aprovada a utilização de suficientes 
métodos de ensaio nanoespecíficos que 
não utilizem animais e até ter sido levada 
a cabo uma avaliação adequada da 
segurança com base nestes ensaios.

Or. en

Justificação

Actualmente, não há métodos de ensaio adequados para avaliar a segurança dos 
nanomateriais (ver Parecer do CCRSERI de Setembro de 2005).Os nanomateriais 
devem ser avaliados com base em métodos de ensaio nanoespecíficos que não 
utilizem animais. Até que sejam disponíveis ensaios nano-específicos sem utilização 
de animais para uma avaliação adequada da segurança da presença dos 
nanomateriais nos produtos cosméticos, a sua utilização deve ser proibida, a fim de 
proteger a saúde humana e evitar os ensaios com utilização de animais.
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Alteração 54
Kartika Tamara Liotard, Anne Ferreira, Philip Bushill-Matthews, Dan 
Jørgensen, John Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Chris Davies

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) No seu Parecer (n.º 23) sobre os 
aspectos éticos da clonagem de animais 
para fins de produção de alimentos, de 16 
de Janeiro de 2008, o Grupo Europeu 
sobre a Ética na Ciência e nas Novas 
Tecnologias declarou que "não havia 
argumentos convincentes para justificar a 
produção de alimentos a partir de animais 
clonados e das respectivas crias". No seu 
Parecer de 15 de Julho de 20081 o Comité 
Científico da Agência Europeia para a 
Segurança dos Alimentos concluiu que "a 
saúde e o bem-estar de uma proporção 
significativa de clones... foi negativamente 
afectada, frequentemente com gravidade e 
com resultados fatais".

_______________

1 Jornal da AESA (2008) 767, 1-49.

Or. en

Justificação

Os pareceres da Agência Europeia para a Segurança dos Alimentos e do Grupo 
Europeu sobre a Ética na Ciência e nas Novas Tecnologias mostram que a clonagem 
conduz a graves problemas de saúde e de bem-estar para os animais clonados e as 
mães-hospedeiras. 

Alteração 55
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os nanomateriais presentes nas 
embalagens de produtos alimentares 
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deveriam constar de uma lista de 
nanomateriais aprovados e ser 
acompanhados por um limite 
relativamente à migração para o interior 
ou para a superfície dos produtos 
alimentares contidos nessas embalagens.

Or. fr

Justificação

As embalagens compostas por nanomateriais que estão em contacto com produtos 
alimentares devem constituir objecto de uma autorização.

Alteração 56
Niels Busk

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Se necessário, deverão ser adoptadas 
medidas de execução para prever critérios 
que facilitem a avaliação para se saber se 
um alimento foi utilizado 
significativamente para consumo humano 
na Comunidade até 15 de Maio de 1997. 
Se, antes daquela data, um alimento tiver 
sido utilizado exclusivamente como ou 
num suplemento alimentar, tal como 
definido na Directiva 2002/46/CE, pode ser 
colocado no mercado após a referida data 
para a mesma utilização sem ser 
considerado como um novo alimento. 
Contudo, essa utilização como suplemento 
ou num suplemento alimentar não deveria 
ser tida em conta para a avaliação se o 
mesmo foi significativamente utilizado 
para consumo humano na Comunidade até 
15 de Maio de 1997. Por conseguinte, 
outras utilizações dos alimentos em 
questão, por exemplo, além das utilizações 
como suplemento alimentar, têm de ser 
autorizadas em conformidade com o 
presente regulamento.

(7) Deverão ser adoptadas medidas de 
execução para prever outros critérios que 
facilitem a avaliação para se saber se um 
alimento foi utilizado significativamente 
para consumo humano na Comunidade até 
15 de Maio de 1997. Se, antes daquela 
data, um alimento tiver sido utilizado 
exclusivamente como ou num suplemento 
alimentar, tal como definido na Directiva 
2002/46/CE, pode ser colocado no 
mercado após a referida data para a mesma 
utilização sem ser considerado como um 
novo alimento. Contudo, essa utilização 
como suplemento ou num suplemento 
alimentar não deveria ser tida em conta 
para a avaliação se o mesmo foi 
significativamente utilizado para consumo 
humano na Comunidade até 15 de Maio de 
1997. Por conseguinte, outras utilizações 
dos alimentos em questão, por exemplo, 
além das utilizações como suplemento 
alimentar, têm de ser autorizadas em 
conformidade com o presente regulamento.
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Or. en

Justificação

É necessário adoptar medidas de execução para descrever com mais detalhe os 
critérios que permitem caracterizar um alimento como novo. Deve aditar-se a 
palavra "outros" visto que nas alterações ao considerando 6 já se dão algumas 
explicações.

Alteração 57
Niels Busk

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) As disposições da Directiva 
2001/83/CE 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 corresponda à 
definição de “medicamento” e à de um 
produto abrangido 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 
a colocação no mercado de tal produto em 
consonância com o Direito comunitário.
_____________
1 JO L 311 de 28.11.2001, p.67.

Or. en

Justificação

Uma vez que se levantam muitas questões de indefinição quando se trata de alimentos 
novos, é importante salientar o princípio geral no considerando. O presente 
considerando torna mais claro para a indústria e os consumidores o funcionamento 
do mercado em relação aos produtos de carácter pouco definido 
(medicamento/produto alimentar).
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Alteração 58
Niels Busk

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Os alimentos destinados a utilizações 
tecnológicas ou geneticamente modificados 
não devem ser abrangidos pelo âmbito de 
aplicação do presente regulamento. Por 
conseguinte, os alimentos utilizados 
unicamente como os aditivos, abrangidos 
pelo âmbito de aplicação do Regulamento 
(CE) n.° XX/XXX do Parlamento Europeu 
e do Conselho de [...], aromas abrangidos 
pelo âmbito de aplicação do Regulamento 
(CE) n.° XX/XXX do Parlamento Europeu 
e do Conselho de [...], solventes de 
extracção abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 88/344/CEE do 
Conselho, de 13 de Junho de 1988, relativa 
à aproximação das legislações dos Estados-
Membros sobre os solventes de extracção 
utilizados no fabrico de géneros 
alimentícios e dos respectivos ingredientes, 
enzimas abrangidas pelo âmbito de 
aplicação do Regulamento (CE) 
n.° XX/XXX do Parlamento Europeu e do 
Conselho de [...] e alimentos 
geneticamente modificados abrangidos 
pelo âmbito de aplicação do Regulamento 
(CE) n.° 1829/2003 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 22 de Setembro 
de 2003, relativo a géneros alimentícios e 
alimentos para animais geneticamente 
modificados, deveriam ser excluídos do 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento.

(10) Os alimentos destinados a utilizações 
tecnológicas ou geneticamente modificados 
não devem ser abrangidos pelo âmbito de 
aplicação do presente regulamento desde 
que sejam sujeitos a uma avaliação de 
segurança e aprovação nos termos de 
outra legislação comunitária. Por 
conseguinte, os alimentos utilizados 
unicamente como os aditivos, abrangidos 
pelo âmbito de aplicação do Regulamento 
(CE) n.° XX/XXX do Parlamento Europeu 
e do Conselho de [...], aromas abrangidos 
pelo âmbito de aplicação do Regulamento 
(CE) n.° XX/XXX do Parlamento Europeu 
e do Conselho de [...], solventes de 
extracção abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 88/344/CEE do 
Conselho, de 13 de Junho de 1988, relativa 
à aproximação das legislações dos Estados-
Membros sobre os solventes de extracção 
utilizados no fabrico de géneros 
alimentícios e dos respectivos ingredientes, 
enzimas abrangidas pelo âmbito de 
aplicação do Regulamento (CE) 
n.° XX/XXX do Parlamento Europeu e do 
Conselho de [...] e alimentos 
geneticamente modificados abrangidos 
pelo âmbito de aplicação do Regulamento 
(CE) n.° 1829/2003 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 22 de Setembro 
de 2003, relativo a géneros alimentícios e 
alimentos para animais geneticamente 
modificados, deveriam ser excluídos do 
âmbito de aplicação do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

É necessário clarificar que todos os novos alimentos e novos ingredientes devem ser 
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sujeitos a uma avaliação de risco única de acordo com a legislação comunitária. Os 
alimentos que já sejam abrangidos por um procedimento de avaliação de risco e 
aprovação nos termos de outra legislação da UE não deverão ser também abrangidos 
por uma avaliação de risco e aprovação nos termos do presente regulamento.

Alteração 59
Mojca Drčar Murko

Proposta de regulamento
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 classificação de um novo alimento, 
e.g., com base na sua utilização 
significativa para consumo humano na 
Comunidade antes da data de aplicação da 
legislação ou através de métodos de 
produção amplamente conhecidos deveria 
ser baseada em informação disponível nos 
Estados-Membros e, além disso, 
apresentada por quaisquer partes 
interessadas. Deve ser estabelecido um 
procedimento simples e transparente para 
recolher essa informação. O referido 
procedimento deverá ser simples e 
transparente, evitando simultaneamente 
qualquer perturbação injustificada do 
mercado.

Or. en

Justificação

The information collection procedure may involve raising questions about already 
marketed products or products proposed as novel foods that are ultimately found not 
to be novel foods.  In the process of a transparent collection of data, these products’ 
competitive position should not be negatively affected by incorrect inferences of novel 
status. The Commission procedure should therefore be sensitive to such problems and 
avoid any unjustified disruption of the market. The reference date of 15 May 1997 
should be modified as the scope of the regulation is modified from Reg 258/57. It 
should be replaced by the date of application of this regulation.
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Alteração 60
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Os novos alimentos só deveriam ser 
colocados no mercado comunitário se 
forem seguros e não induzirem em erro o 
consumidor. Além disso, não deveriam 
diferir dos alimentos que estejam 
destinados a substituir de tal forma que 
impliquem, em termos nutritivos, uma 
desvantagem para o consumidor.

(14) Os novos alimentos só deveriam ser 
colocados no mercado comunitário se 
forem seguros, não induzirem em erro o 
consumidor e demonstrarem benefícios 
claros para os consumidores. Além disso, 
não deveriam diferir dos alimentos que 
estejam destinados a substituir de tal forma 
que impliquem, em termos nutritivos, uma 
desvantagem para o consumidor.

Or. en

Alteração 61
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) A fim de evitar ensaios com 
animais, para efeitos do presente 
regulamento os ensaios com vertebrados 
apenas devem ter lugar como último 
recurso. O presente regulamento deve 
garantir que sejam reduzidos ao mínimo 
os ensaios com vertebrados e evitada a 
duplicação de ensaios, bem como 
promover a utilização de métodos de 
ensaio sem animais e estratégias de 
ensaio inteligentes. Os resultados 
existentes de estudos efectuados em 
animais vertebrados deverão 
obrigatoriamente ser incluídos no 
processo de desenvolvimento de novos 
alimentos. Em conformidade com a 
Directiva 86/609/CEE do Conselho, de 24 
de Novembro de 1986, relativa à 
aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares, e administrativas dos 
Estados-Membros respeitantes à 
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protecção dos animais utilizados para fins 
experimentais e outros fins científicos1, é 
também obrigatório substituir, limitar ou 
refinar os estudos em animais 
vertebrados. A execução deste 
regulamento deverá, sempre que possível, 
basear-se na utilização de métodos 
alternativos de ensaio adequados. A 
Comissão deverá efectuar, até ...*, uma 
revisão das normas relativas à protecção 
dos dados dos resultados dos ensaios em 
animais vertebrados e, se necessário, 
modificar estas normas.
______________
1 JO L 358 de 18.12.86, p. 1.

* Sete anos após a entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Em consonância com os requisitos do Protocolo sobre a Protecção e o Bem-Estar dos 
Animais, segundo os quais cumpre que a Comunidade e os Estados-Membros tenham 
plenamente em conta os requisitos em matéria de bem-estar dos animais no contexto 
da elaboração e aplicação das suas políticas, convém aditar que os ensaios com 
animais devem ter lugar a um nível mínimo absoluto e apenas ser levados a efeito 
como último recurso e que há que promover a utilização de alternativas.

Alteração 62
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Deveriam igualmente ser 
estabelecidos os critérios para a avaliação 
dos riscos potenciais decorrentes de novos 
alimentos. Para garantir uma avaliação 
científica harmonizada dos novos 
alimentos, tal avaliação deveria ser 
efectuada pela Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos («Autoridade»).

(16) Deveriam igualmente ser 
estabelecidos os critérios para a avaliação 
dos riscos potenciais decorrentes de novos 
alimentos. Para garantir uma avaliação 
científica harmonizada dos novos 
alimentos, tal avaliação deveria ser 
efectuada pela Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos («Autoridade») 
em colaboração com as autoridades dos 
Estados-Membros.
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Or. fr

Justificação

Embora seja de acolher favoravelmente a centralização do procedimento de 
autorização e de avaliação dos novos alimentos, deve igualmente ser mantida a 
cooperação entre a Autoridade Europeia e as autoridades competentes dos Estados-
Membros, designadamente para as missões de vigilância do mercado que lhes serão 
confiadas no âmbito da presente legislação. Tal colaboração permitir-lhes-á 
preservar os seus conhecimentos especializados e as suas competências. 

Alteração 63
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Sempre que necessário, e com base 
nas conclusões da avaliação de segurança, 
devem ser introduzidos requisitos de 
monitorização após colocação no mercado 
para a utilização de novos alimentos para 
consumo humano.

(18) Com base nas conclusões da avaliação 
de segurança, devem ser introduzidos 
requisitos de monitorização após colocação 
no mercado para a utilização de novos 
alimentos.

Or. en

Justificação

Modificação da alteração 10 apresentada pelo relator.

Alteração 64
Renate Sommer

Proposta de regulamento
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 

(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 
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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.

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. 

A protecção de dados e a 
confidencialidade devem ser garantidos 
como previsto nos artigos 30.º e 31.º do 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, relativo 
a géneros alimentícios e alimentos para 
animais geneticamente modificados.

Or. en

Alteração 65
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
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 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. 

Em particular, deverá ser proibida a 
repetição de estudos em vertebrados. 
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Neste contexto, deverá ser previsto o dever 
de autorizar o acesso a estudos realizados 
em vertebrados e a outros estudos que 
possam prevenir ensaios com animais.

Or. en

Alteração 66
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
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) A fim de estimular a investigação e o
desenvolvimento na indústria 
agro-alimentar e, deste modo, a inovação, 
convém proteger os investimentos 
realizados por inovadores que produzam 
dados de apoio a candidaturas nos termos 
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. 

Durante este período limitado de tempo, a 
autorização é concedida apenas ao 
primeiro requerente, sem prejuízo do 
direito de outros requerentes 
apresentarem as suas próprias 
candidaturas. 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.

Or. en
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Justificação

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

Alteração 67
Mojca Drčar Murko

Proposta de regulamento
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) A fim de estimular a investigação e o 
desenvolvimento na indústria 
agro-alimentar e, deste modo, a inovação, 
convém proteger os investimentos 
realizados por inovadores que produzam 
dados de apoio a candidaturas nos termos 
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. Durante este período limitado 
de tempo, a autorização é concedida 
apenas ao primeiro requerente, sem 
prejuízo do direito de outros requerentes 
apresentarem as suas próprias 
candidaturas. 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.

Or. en

Justificação

A redacção do considerando 20 deveria ser alinhada pela redacção do considerando 
32 do Regulamento 1924/2006 sobre alegações nutricionais e de saúde.
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Alteração 68
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
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 
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.

(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 
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 imporá
condições específicas de utilização ou 
obrigações em termos de rotulagem nesses 
casos. Os produtos fabricados com o 
auxílio de nanotecnologias e os alimentos 
produzidos a partir de animais 
alimentados com alimentação animal 
geneticamente modificada devem ser 
rotulados como tais.

Or. en

Justificação

Modificação da alteração 12 apresentada pelo relator. Há uma lacuna clara nas 
disposições relativas aos alimentos produzidos a partir de animais alimentados com 
alimentos geneticamente modificados: o considerando 16 do Regulamento 
nº 1829/2003 tem sido interpretado até à data de forma a excluir do seu âmbito de 
aplicação os alimentos obtidos a partir de animais alimentados com alimentos 
geneticamente modificados pelo presente Regulamento. Isto significa que o 
Regulamento n.º 1829/2003 não inclui disposições sobre a rotulagem; 
consequentemente, devem ser estabelecidas as disposições correspondentes no 
presente regulamento, a fim de preencher a lacuna.
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Alteração 69
Niels Busk

Proposta de regulamento
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 
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. 

(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 
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.

Or. en

Justificação

Os critérios de rotulagem adicional devem também incluir considerações éticas, 
como a clonagem. Assim, deve ser possível exigir a rotulagem de alimentos 
produzidos a partir de animais clonados.

Alteração 70
Renate Sommer

Proposta de regulamento
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 

(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 
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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.

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. 
Quando 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 
dados do proprietário, a pedido do 
requerente os períodos de protecção dos 
dados devem ter início na mesma data e 
correr em simultâneo.

Or. en

Alteração 71
Mojca Drčar Murko

Proposta de regulamento
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. 
Quando 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 
dados do proprietário, a pedido do 
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requerente os períodos de protecção dos 
dados devem ter início na mesma data e 
correr em simultâneo.

Or. en

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 72
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
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. 
Quando 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 
dados do proprietário, a pedido do 
requerente os períodos de protecção dos 
dados devem ter início na mesma data e 
correr em simultâneo.
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Or. en

Alteração 73
Mojca Drčar Murko

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Os novos alimentos colocados no 
mercado comunitário ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.° 258/97 deveriam 
continuar a ser colocados no mercado. Os 
novos alimentos autorizados em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.° 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.° 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.° 258/97 deveriam 
continuar a ser colocados no mercado. Os 
novos alimentos autorizados em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.° 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, caso 
o relatório de avaliação inicial previsto no 
n.º 3 do Regulamento (CE) n.º 258/97 
ainda não tenha sido transmitido à 
Comissão, bem como em todos os casos 
em que tenha sido 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 entrada em 
vigor do presente regulamento, os pedidos 
ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 
258/97 deveriam 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.º do Regulamento (CE) 
n.º 258/97 antes da data de entrada em 
vigor do presente regulamento devem ser 
tratados nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 258/97.

Or. en



AM\744573PT.doc 27/105 PE413.967v01-00

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 74
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Os novos alimentos colocados no 
mercado comunitário ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.° 258/97 deveriam 
continuar a ser colocados no mercado. Os 
novos alimentos autorizados em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.° 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.° 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.° 258/97 deveriam 
continuar a ser colocados no mercado. Os 
novos alimentos autorizados em 
conformidade com o Regulamento (CE) 
n.° 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, caso 
o relatório de avaliação inicial previsto no 
n.º 3 do Regulamento (CE) n.º 258/97 
ainda não tenha sido transmitido à 
Comissão, bem como em todos os casos 
em que tenha sido 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 entrada em 
vigor do presente regulamento, os pedidos 
ao abrigo do Regulamento (CE) n.º 
258/97 deveriam ser considerados como 
pedidos ao abrigo do presente 
regulamento. Outros pedidos 
apresentados nos termos do artigo 4.º do 
Regulamento (CE) n.º 258/97 antes da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento devem ser tratados nos 
termos do Regulamento (CE) n.º 258/97.
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Or. en

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 75
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
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 vida e da saúde humana, da saúde e do 
bem-estar dos animais, do ambiente e dos 
interesses dos consumidores, embora sem 
deixar de assegurar a transparência e o 
funcionamento eficaz do mercado interno.

Or. en

Justificação

Modificação da alteração 15 apresentada pelo relator.

Alteração 76
Mojca Drčar Murko

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento estabelece regras 
harmonizadas para a colocação no mercado 

O presente regulamento estabelece regras 
harmonizadas para a colocação no mercado 
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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.

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.

Or. en

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 77
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
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, bem 
como a protecção da saúde e do bem-estar 
dos animais e a protecção do ambiente, 
embora sem deixar de assegurar o 
funcionamento eficaz do mercado interno e 
de incentivar a inovação no sector 
agroalimentar.

Or. en

Justificação

A saúde e o bem-estar dos animais, assim como a protecção do ambiente, devem ser 
tidos em conta no procedimento de autorização. A inovação no sector agroalimentar 
também constitui um importante objectivo comunitário que deve ser explicitamente 
incluído no presente regulamento.
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Alteração 78
Niels Busk

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) Aromas alimentares abrangidos pelo 
Regulamento (CE) n.º …. [relativo aos 
aromas alimentares];

(ii) Aromas alimentares abrangidos pelo 
Regulamento (CE) n.º …. [relativo aos 
aromas alimentares], excepto no caso de os 
aromas referidos nas alíneas a), b) e c) do 
n.º 1 do artigo 8.º do Regulamento relativo 
aos aromas alimentares serem produzidos 
a partir de novos alimentos;

Or. en

Justificação

Importa garantir que todos os novos alimentos sejam abrangidos por uma avaliação 
de segurança e aprovação nos termos da legislação comunitária.

Alteração 79
Niels Busk

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a) – subalínea v)

Texto da Comissão Alteração

(v) Vitaminas e minerais abrangidos pela 
Directiva 89/398/CEE, pela Directiva 
2002/46/CE ou pelo Regulamento (CE) n.° 
1925/2006.

(v) Vitaminas e minerais abrangidos pela 
Directiva 89/398/CEE, pela Directiva 
2002/46/CE ou pelo Regulamento (CE) n.° 
1925/2006, excepto quando as vitaminas 
ou minerais forem obtidos a partir de 
novas fontes ou utilizem processos de 
produção que não tenham sido tomados 
em conta na altura em que foram 
autorizados nos termos da legislação 
respectiva.

Or. en

Justificação

Importa garantir que todos os novos alimentos sejam abrangidos por uma avaliação 
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de segurança e aprovação nos termos da legislação comunitária.

Alteração 80
Kartika Tamara Liotard, Anne Ferreira, Philip Bushill-Matthews, Dan 
Jørgensen, John Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Chris Davies

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Alimentos derivados de animais 
clonados e seus descendentes. Antes da 
entrada em vigor do presente 
regulamento, nos termos do seu artigo 
20.º, a Comissão apresentará uma 
proposta legislativa que proíba a 
colocação no mercado comunitário de 
alimentos derivados de animais clonados 
e suas crias. A referida proposta será 
transmitida ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.”

Or. en

Justificação

Uma vasta gama de estudos científicos e o parecer do Grupo Europeu de Ética 
revelam que a clonagem conduz a graves problemas para a saúde e o bem-estar, 
tanto dos animais clonados, como das mães hospedeiras. Os fetos clonados são 
frequentemente maiores que os normais, o que leva a partos difíceis e, em muitos 
casos, a cesarianas. Muitos clones morrem durante a gravidez ou nas primeiras 
semanas de vida em virtude de deficiências imunitárias, insuficiência cardiovascular, 
problemas respiratórios ou anormalidades renais.

Alteração 81
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sem prejuízo do disposto no nº 2, o 
presente Regulamento aplica-se aos 
aditivos alimentares, enzimas alimentares, 
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aos minerais e aromas, bem como a 
determinados ingredientes alimentares 
com propriedades aromatizantes, cuja 
produção tenha sido submetida a um novo 
processo de produção, não utilizado antes 
de 15 de Maio de 1997, processo esse que 
dê origem a alterações significativas na 
respectiva composição ou estrutura que 
afectem o seu valor nutritivo, 
metabolismo ou teor de substâncias 
indesejáveis.
Se os novos alimentos forem susceptíveis 
de ter também o efeito de aditivos ou 
aromatizantes num produto alimentar, 
deverão ser abrangidos, tanto pelo 
presente regulamento, como pela 
legislação relativa a aditivos ou 
aromatizantes alimentares. 

Or. en

Justificação

Modificação da alt. 16 do parecer AGRI: a última parte da referida alteração, "que 
afectem o seu valor nutritivo, metabolismo o teor de substâncias indesejáveis" foi 
suprimida porque NENHUM alimento produzido através da utilização de 
nanotecnologias deve ser abrangido pelo presente regulamento. O último parágrafo 
foi aditado para clarificar que os novos alimentos que eventualmente tenham efeitos 
de aditivos ou aromatizantes em outros alimentos devem ser abrangidos, não só pelo 
presente regulamento, mas também pela respectiva regulamentação relativa a 
aditivos/aromatizantes.

Alteração 82
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. No caso de um alimento ser alterado 
por um novo processo de produção, como 
por exemplo, mas não exclusivamente, a 
nanotecnologia e a nanociência, 
relativamente às quais continuam a existir 
lacunas nos conhecimentos necessários a 
uma avaliação dos riscos, o alimento em 
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causa apenas poderá ser colocado no 
mercado depois de ter sido considerado 
seguro através de uma avaliação de riscos 
válida. 

Or. nl

Justificação

Enquanto não existirem conhecimentos suficientes para efectuar uma avaliação de 
riscos válida, considera-se – com base no princípio da precaução – que o estádio de 
desenvolvimento do alimento em causa não é suficientemente avançado para permitir 
a sua comercialização.

Alteração 83
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.° 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Caso um alimento possa ter um 
efeito sobre o corpo humano comparável 
ao de um medicamento, a Agência 
Europeia de Medicamentos (EMEA) 
deverá determinar se se trata de um 
medicamento e se encontra, por 
conseguinte, abrangido pelo Regulamento 
(CE) n.° 2309/93, alterado pelo 
Regulamento (CE) n.° 762/2004.

Or. nl

Justificação

O Regulamento relativo a novos alimentos não pode ser utilizado como escapatória 
para a comercialização de medicamentos.
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Alteração 84
Niels Busk

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 2 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

a) Por «novo alimento» entende-se: a) Por «novo alimento» entende-se: Um 
alimento que não foi significativamente 
utilizado para consumo humano na 
Comunidade antes de 15 de Maio de 1997, 
incluindo;

i) Um alimento que não foi 
significativamente utilizado para consumo 
humano na Comunidade antes de 15 de 
Maio de 1997;

Or. en

Justificação

A definição geral de novo alimento é dada no n.º 2, alínea a), subalínea i), do artigo 
3º. As duas categorias seguintes, ii) e iii), são subgrupos desta definição geral. O 
texto do n.º 2, alínea a) i) do segundo parágrafo, do artigo 3.º (relativo à utilização 
de suplementos dietéticos) abrange todas as categorias referidas no n.º 2, alínea a), 
do artigo 3.º. As medidas de execução devem ser adoptadas antes da entrada em 
vigor do presente regulamento.

Alteração 85
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 2 – alínea a) – subalínea i) – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

i) Um alimento que não foi 
significativamente utilizado para consumo 
humano na Comunidade antes de 15 de 
Maio de 1997; 

i) Um alimento que não foi 
significativamente utilizado para consumo 
humano na Comunidade antes de 15 de 
Maio de 1997, incluindo os alimentos 
aprovados através do procedimento 
acelerado previsto no Regulamento (CE) 
n.° 258/97, relativo a novos alimentos e 
ingredientes alimentares; 

Or. nl
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Justificação

O procedimento acelerado introduziu um nível de protecção inferior no domínio da 
segurança alimentar.

Alteração 86
Niels Busk

Proposta de regulamento
Artigo3 – 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 
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.

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, serão 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 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.

Or. en

Justificação

A definição geral de novo alimento é dada no n.º 2, alínea a), subalínea i), do artigo 
3º. As duas categorias seguintes, ii) e iii), são subgrupos desta definição geral. O 
texto do n.º 2, alínea a) i) do segundo parágrafo, do artigo 3.º (relativo à utilização 
de suplementos dietéticos) abrange todas as categorias referidas no n.º 2, alínea a), 
do artigo 3.º. As medidas de execução devem ser adoptadas antes da entrada em 
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vigor do presente regulamento.

Alteração 87
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a) subalína i) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(i) Um alimento que não foi 
significativamente utilizado para consumo 
humano na Comunidade antes de 15 de 
Maio de 1997;

(i) Um alimento que não tem antecedentes 
de utilização segura na Comunidade;

Or. en

Alteração 88
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a) – subalínea ii) 

Texto da Comissão Alteração

(ii) Alimentos de origem vegetal ou 
animal quando for aplicada ao vegetal e ao 
animal uma técnica de criação não 
tradicional não utilizada antes de 15 de 
Maio de 1997; bem como

(ii) Alimentos de origem vegetal quando 
for aplicada ao vegetal uma nova técnica 
de cultura não utilizada antes de 15 de 
Maio de 1997 e que provoque alterações 
significativas da composição ou estrutura 
do alimento susceptíveis de afectar a 
segurança ou as características nutritivas.

Or. en

Alteração 89
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a) – subalínea iii) 

Texto da Comissão Alteração

iii) Alimentos que tenham sido submetidos 
a um novo processo de produção, não 

iii) Alimentos que tenham sido submetidos 
a um novo processo de produção, não 
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utilizado antes de 15 de Maio de 1997,
sempre que esse processo de produção dê 
origem a alterações significativas na 
composição ou na estrutura do alimento 
que afectem o seu valor nutritivo, 
metabolismo ou teor de substâncias 
indesejáveis.

utilizado de forma significativa na 
Comunidade antes de 15 de Maio de 1997 
- incluindo, obviamente os alimentos 
produzidos com o auxílio de 
nanotecnologias, mas sem se limitar a 
estes últimos - sempre que esse processo 
de produção dê origem a alterações 
significativas na composição ou na 
estrutura do alimento que afectem o seu 
valor nutritivo, metabolismo ou teor de 
substâncias indesejáveis.

Or. en

Justificação

Modificação da alteração 21 apresentada pelo relator.

Alteração 90
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a) – subalínea iii) 

Texto da Comissão Alteração

iii) Alimentos que tenham sido submetido 
a um novo processo de produção, não 
utilizado antes de 15 de Maio de 1997, 
sempre que esse processo de produção dê 
origem a alterações significativas na 
composição ou na estrutura do alimento 
que afectem o seu valor nutritivo, 
metabolismo ou teor de substâncias 
indesejáveis.

Alimentos que tenham sido submetido a 
um novo processo de produção, não 
utilizado antes de 15 de Maio de 1997, que 
dê origem a alterações significativas na 
composição ou na estrutura do alimento 
que afectem o seu valor nutritivo.

Or. en
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Alteração 91
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea a) – subalínea iii) 

Texto da Comissão Alteração

iii) Alimentos que tenham sido submetido 
a um novo processo de produção, não 
utilizado antes de 15 de Maio de 1997, 
sempre que esse processo de produção dê 
origem a alterações significativas na 
composição ou na estrutura do alimento 
que afectem o seu valor nutritivo, 
metabolismo ou teor de substâncias 
indesejáveis.

Um alimento que tenha sido submetido a 
um novo processo de produção, não 
utilizado antes de 15 de Maio de 1997, 
sempre que esse processo de produção dê 
origem a alterações significativas na 
composição ou na estrutura do alimento 
que afectem o seu valor nutritivo, 
metabolismo ou teor de substâncias 
indesejáveis; em qualquer dos casos, os 
alimentos produzidos com recurso a 
nanotecnologias e às nanociências são 
considerados como alimentos aos quais é 
aplicado um novo método de produção. 
Nos termos do procedimento 
regulamentar referido no n.º 2 do artigo 
14.º, a Comissão adoptará uma definição 
de alimentos produzidos com recurso às 
nanotecnologias e às nanociências.

Or. en

Alteração 92
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 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 e continua a fazer 
parte do regime alimentar normal de uma 
grande parte da população do país durante, 
pelo menos, 30 anos;

Or. de
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Alteração 93
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Por «antecedentes de utilização 
alimentar segura» entende-se que a 
segurança dos alimentos em questão está 
confirmada por dados de composição e 
pela experiência de utilização e utilização 
contínua no regime alimentar normal de 
uma grande parte da população de um país.

c) Por «antecedentes de utilização 
alimentar segura» entende-se que a 
segurança dos alimentos em questão está 
confirmada por dados de composição e 
pela experiência de utilização e utilização 
contínua, durante pelo menos 30 anos, no 
regime alimentar habitual de uma grande 
parte da população de um país.

Or. de

Alteração 94
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 2 – alínea c-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Por "alimento produzido com a 
ajuda da nanotecnologia" entende-se um 
produto que contenha substâncias 
sintéticas, seja constituído pelas mesmas 
ou produzido com a sua ajuda, de 
dimensões não superiores a 100 nm de 
comprimento, largura e altura ou, caso as 
dimensões excedam 100 nm, seja aceite 
cientificamente e em geral como um 
produto da nanotecnologia.

Or. nl

Justificação

Clarificação das definições.
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Alteração 95
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – alínea c-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Por produto "fabricado com recurso 
a nanotecnologias" entende-se um 
produto que contenha ou seja obtido com 
o auxílio de substâncias de comprimento, 
largura ou peso da ordem dos 300 nm 
e/ou substâncias que apresentem, devido à 
dimensão reduzida das suas partículas, 
novas características em comparação com 
a forma comum.

Or. en

Justificação

Modification of Amendment 26 by the Rapporteur. There is not yet an agreement on a 
size-based or other definition of nanomaterials. However many institutions have 
begun using the provisional definition of nanomaterials as having novel, 
size-dependent characteristics which are not seen in larger particles of the same 
material. Typically this is referred to as a particle having at least one dimension 
existing in the size of up to 100nm. However the suitability of the 100nm definition 
has been queried: there is growing international recognition that some particles 
greater than 100nm exhibit similar anatomical and physiological behavior. Altered 
properties can include greater chemical reactivity, altered color, strength, solubility, 
electrical conductivity etc. Especially in relation to food, the highest level of safety 
provisions must be applied, and a broad definition will best answer this purpose.

Alteração 96
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 2 - alínea c-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Por "nanomaterial" entende-se 
qualquer material sólido e fabricado 
intencionalmente, com uma ou mais 
dimensões externas ou uma estrutura 
interna com uma escala de 100 nm ou 
inferior.
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Or. fr

Justificação

A definição proposta pela Deputada Liotard, na sua alteração 26, é incompleta e 
pode excluir alguns nanomateriais. Por uma preocupação de coerência entre as 
diversas legislações comunitárias, convém igualmente utilizar as mesmas definições.

Alteração 97
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.° 2 - alínea c-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B. Por "nano-objecto" entende-se 
qualquer objecto, estrutura ou dispositivo 
sólido e fabricado ou utilizado 
intencionalmente, em que uma ou duas 
das suas dimensões se situam numa 
escala compreendida entre 100 e 500 nm.

Or. fr

Justificação

A definição de nanomateriais deve ser completada pela presente definição, a fim de 
ter em conta outros produtos contendo nanotecnologias, que devem ser considerados 
e incluídos no domínio das nanotecnologias. Estes nano-objectos têm uma ou duas 
dimensões superiores à escala referida na alteração 10; tal é o caso, por exemplo, 
dos nanotubos, das nanofibras, dos nanofilmes, etc.

Alteração 98
Mojca Drčar Murko

Proposta de regulamento
Artigo 4 – título

Texto da Comissão Alteração

Recolha de informação relativa à 
utilização de um alimento para consumo 

humano

Recolha de informação relativa à 
classificação de um novo alimento
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Or. en

Justificação

Deverão ser recolhidos dados harmonizados de forma a que a aplicabilidade do 
presente regulamento seja e possa ser avaliada relativamente aos pedidos e produtos 
propostos. Para todos os novos produtos apresentados, é realizada uma avaliação 
para verificar a existência de eventuais antecedentes de consumo significativo em um 
ou vários Estados-Membros no conjunto da Comunidade. A referida avaliação 
deverá gerar atempadamente uma lista de produtos que tenham sido categorizados.

Alteração 99
Mojca Drčar Murko

Proposta de regulamento
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, ou de 
quaisquer outras partes interessadas, para 
determinar a situação dos pedido relativos 
a novos produtos e, caso se coloque a 
questão de produtos que já existem no 
mercado, para saber até que ponto um 
alimento foi utilizado para consumo 
humano na Comunidade antes da data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

A data de referência de 15 de Maio de 1997 deverá ser modificada, uma vez que o 
âmbito do regulamento foi modificado desde o Reg 258/97. A referida data deverá ser 
substituída peIa data de entrada em vigor do presente regulamento.
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Alteração 100
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 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 recolhe informação dos 
Estados-Membros e através de consultas 
públicas para determinar até que ponto um 
alimento foi utilizado para consumo 
humano na Comunidade antes de 15 de 
Maio de 1997. A Comissão publica as 
conclusões que extrair desses dados, bem 
como de outros dados não confidenciais;

Or. de

Alteração 101
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
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, ou 
quaisquer outras partes interessadas, para 
determinar até que ponto um alimento foi 
utilizado para consumo humano na 
Comunidade antes de 15 de Maio de 1997. 
Os operadores comerciais e outras partes 
interessadas são obrigados a transmitir 
informações sobre o ponto até ao qual um 
alimento foi utilizado para consumo 
humano na Comunidade até 15 de Maio 
de 1997, caso a Comissão ou uma 
autoridade nacional de um 
Estado-Membro solicite tais informações.

Or. en

Justificação

Clarificação das responsabilidades que cabem a cada parte.
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Alteração 102
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 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. 

A Comissão deve 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. 
Os operadores de empresas do sector 
devem comunicar, a pedido da autoridade 
competente dos Estados-Membros visados 
e da Autoridade, as informações sobre os 
produtos alimentares que foram utilizados 
para consumo humano na Comunidade 
antes de 15 de Maio de 1997.

Or. fr

Justificação

Uma boa colaboração entre os operadores das empresas do sector alimentar, os 
Estados-Membros e a Comissão é útil para conhecer o historial de determinados 
produtos alimentares. A obrigação de os operadores de empresas do sector 
comunicarem à Comissão as informações relativas à comercialização dos produtos 
alimentares contribui para a realização desse objectivo.

Alteração 103
Mojca Drčar Murko

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão deverá publicar as 
conclusões obtidas a partir dessa recolha 
de dados, assim como os dados não 
confidenciais que as comprovam.  

Or. en
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Alteração 104
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Um novo alimento apenas pode ser 
colocado no mercado se for incluído na 
lista comunitária de novos alimentos (a 
seguir designada «lista comunitária»).

Um novo alimento apenas pode ser 
colocado no mercado se for incluído na 
lista comunitária de novos alimentos (a 
seguir designada «lista comunitária»). A 
Comissão mantém e publica a lista 
comunitária numa página acessível ao 
público criada para o efeito no sítio Web 
da Comissão.

Or. en

Justificação

Igual à alteração 29 do relator (será referida numa alteração subsequente).

Alteração 105
Mojca Drčar Murko

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Lista comunitária de novos alimentos Lista comunitária de novos alimentos
Um novo alimento apenas pode ser 
colocado no mercado se for incluído na 
lista comunitária de novos alimentos (a 
seguir designada «lista comunitária»).

1. Um novo alimento apenas pode ser 
colocado no mercado se for incluído na 
lista comunitária de novos alimentos (a 
seguir designada «lista comunitária»).

2. Quando a autorização de um novo 
alimento incluído na lista comunitária se 
basear em dados científicos de 
propriedade industrial, nos termos do 
artigo 12.º, apenas o requerente 
designado poderá colocar o referido 
alimento no mercado para o primeiro 
período de 5 anos. Porém, se a Comissão 
decidir que o novo alimento pode ou 
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poderia ter sido incluído na lista referida 
no n.º 1 sem apresentação de dados que 
designem o primeiro requerente como 
proprietário, a autorização não será 
limitada à utilização apenas pelo primeiro 
requerente e, portanto, ficará disponível 
para utilização geral na Comunidade. A 
decisão será tomada nos termos do 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
14.º e indicará, além das informações 
referidas no n.º 2 do artigo 7.º, os 
seguintes elementos:
(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) Indicação de que a utilização da 
alegação de saúde é restrita, a menos que 
um requerente posterior obtenha 
autorização para a alegação sem 
referência aos dados de propriedade 
industrial do requerente inicial.

Or. en

Justificação

A fim de realizar o objectivo de incentivar a inovação, a autorização deverá 
permanecer disponível para utilização exclusiva pelo requerente durante o período 
de protecção de dados, como definido no artigo 12.º. Os outros requerentes deverão, 
portanto, apresentar dados suficientes para consubstanciar novas autorizações sem 
fazer referência aos dados que são da propriedade do requerente anterior. O 
mecanismo deverá ser idêntico ao referido no n.º 2 do artigo 21.º do Regulamento 
1924/2006/CE.
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Alteração 106
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Lista comunitária de novos alimentos Lista comunitária de novos alimentos
Um novo alimento apenas pode ser 
colocado no mercado se for incluído na 
lista comunitária de novos alimentos (a 
seguir designada «lista comunitária»).

1. Um novo alimento apenas pode ser 
colocado no mercado se for incluído na 
lista comunitária de novos alimentos (a 
seguir designada «lista comunitária»).

2. Quando a autorização de um novo 
alimento incluído na lista comunitária se 
basear em dados científicos de 
propriedade industrial, nos termos do
artigo 12.º, apenas o requerente 
designado poderá colocar o referido 
alimento no mercado para o primeiro 
período de 5 anos. Porém, se a Comissão 
decidir que o novo alimento pode ou 
poderia ter sido incluído na lista referida 
no n.º 1 sem apresentação de dados que 
designem o primeiro requerente como 
proprietário, a autorização não será 
limitada à utilização apenas pelo primeiro 
requerente e, portanto, ficará disponível 
para utilização geral na Comunidade. A 
decisão será tomada nos termos do 
procedimento referido no n.º 2 do artigo 
14.º e indicará, além das informações 
referidas no n.º 2 do artigo 7.º, os 
seguintes elementos:
(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) Indicação de que a utilização da 
alegação de saúde é restrita, a menos que 
um requerente posterior obtenha 
autorização para a alegação sem 
referência aos dados de propriedade 



PE413.967v01-00 48/105 AM\744573PT.doc

industrial do requerente inicial.

Or. en

Justificação

A fim de realizar o objectivo de incentivar a inovação, a autorização deverá 
permanecer disponível para utilização exclusiva pelo requerente durante o período 
de protecção de dados, como definido no artigo 12.º. Os outros requerentes deverão, 
portanto, apresentar dados suficientes para consubstanciar novas autorizações sem 
fazer referência aos dados que são da propriedade do requerente anterior. O 
mecanismo deverá ser idêntico ao referido no n.º 2 do artigo 21.º do Regulamento 
1924/2006/CE.

Alteração 107
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Um novo alimento só pode ser incluído na 
lista comunitária se satisfizer as seguintes 
condições:

1. Um novo alimento só pode ser incluído 
na lista comunitária se satisfizer as 
seguintes condições: 

Or. en

Alteração 108
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
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 em condições normais de 
consumo; isto implica que os efeitos 
cumulativos e sinergéticos, assim como os 
possíveis efeitos adversos sobre grupos 
específicos da população sejam tidos em 
conta na avaliação de riscos;
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Or. en

Alteração 109
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
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 
desvantagem para o consumidor. 

c) No caso em que se destine a substituir 
outro alimento, não difere desse alimento e
o seu consumo não representa um perigo 
para a saúde dos consumidores e dos 
animais. 

Or. fr

Justificação

A redacção proposta pela Comissão é demasiado restritiva e não tem em conta a 
questão sanitária. É aditada uma referência à saúde animal, por razões de coerência 
com a alteração 31 da Deputada Liotard.

Alteração 110
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) A sua utilização não deve ter impacto 
negativo para o ambiente; os novos 
alimentos ou produtos resultantes da sua 
desagregação não devem ser persistentes 
nem cumulativos no ambiente após o 
novo alimento ter sido utilizado para 
consumo alimentar;
Um novo alimento susceptível de ter 
efeitos negativos para grupos específicos 
da população apenas será autorizado se 
forem tomadas medidas específicas para 
evitar tais efeitos indesejados;
Se a segurança assim o exigir, serão 
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estabelecidos níveis máximos de consumo 
aplicáveis a determinados novos 
alimentos, enquanto tais ou enquanto 
parte de outros alimentos, ou a categorias 
de alimentos que os incluam;
Os efeitos cumulativos de novos alimentos 
utilizados em diferentes componentes de 
categorias de alimentos deverão ter sido 
avaliados;

Or. en

Justificação

Importa prestar mais atenção aos possíveis riscos da utilização de novos alimentos, 
nomeadamente no que diz respeito a grupos vulneráveis da população. É necessário 
um conjunto mais vasto de condições para a inclusão de novos alimentos na lista 
comunitária, a fim de evitar inconvenientes inesperados da utilização de novos 
alimentos.

Alteração 111
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Artigo 6 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Demonstrar que tem benefícios 
claros para os consumidores;

Or. en

Justificação

A existência de benefícios claros para os consumidores deve constituir uma condição 
prévia para a autorização da comercialização de novos alimentos no mercado.
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Alteração 112
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Artigo 6 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) A sua utilização, os resíduos da sua 
produção e as substâncias não digeridas 
destes alimentos que sejam persistentes e 
cumulativas não devem ter impacto 
negativo directo ou indirecto para o 
ambiente; 

Or. en

Alteração 113
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 6 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A. Não existem quaisquer objecções 
éticas nessa matéria.

Or. de

Justificação

Der Anwendungsbereich des vorliegenden Verordnungsvorschlags schließt u. a. auch 
das Inverkehrbringen von tierischen Lebensmitteln aus Klonen ein. Der 
Änderungsvorschlag zielt darauf ab, auf Basis des Verordnungsvorschlags eine 
Rechtsgrundlage für die Berücksichtigung ethischer Aspekte im Zulassungsverfahren 
für neuartige Lebensmittel zu schaffen. Bei der Bewertung der Verwendung von 
geklonten Tieren für die Nahrungsmittelproduktion handelt es sich primär jedoch 
nicht um eine lebensmittelrechtliche, sondern um eine ethische Frage. Die Diskussion 
über die Verwendung von Produkten von geklonten Tieren für die 
Nahrungsmittelproduktion darf daher nicht auf den Aspekt Lebensmittelsicherheit 
beschränkt werden.



PE413.967v01-00 52/105 AM\744573PT.doc

Alteração 114
Niels Busk

Proposta de regulamento
Artigo 6 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Considera-se que foi produzido em 
condições aceitáveis do ponto de vista 
ético.

Or. en

Justificação

Considera-se que foi produzido em condições aceitáveis do ponto de vista ético. 
Aquando da análise da autorização de um novo alimento, deve ser possível ter em 
conta os aspectos éticos Se não se mencionarem no artigo 6.º os aspectos éticos como 
critério, não fica claro se estes podem ser legalmente utilizados para autorizar um 
novo alimento. 

Alteração 115
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 6 – alínea c-A)

Texto da Comissão Alteração

c-A. Não tem impacto negativo sobre o 
ambiente, nem efeitos persistentes ou 
cumulativos sobre o ambiente depois de 
ter sido consumido ou transformado em 
resíduo.

Or. fr

Justificação

Um dos critérios para incluir novos alimentos na respectiva lista comunitária deve 
ser o critério ambiental, designadamente a consideração dos efeitos persistentes ou 
cumulativos sobre o ambiente.
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Alteração 116
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os alimentos a cuja produção 
tenham sido aplicados processos que 
exigem métodos de avaliação específicos 
(e.g., nanotecnologias) não podem ser 
incluídos na lista comunitária enquanto 
tais métodos não tiverem sido aprovados 
para utilização e uma avaliação de 
segurança adequada com base nesses 
métodos não tiver demonstrado que a 
utilização dos alimentos respectivos é 
segura. Estes métodos não devem implicar 
a utilização de animais vertebrados.

Or. en

Justificação

Não existem actualmente métodos adequados para avaliar a segurança dos 
nanomateriais (ver o Parecer do CCRSERI de Setembro de 2005). Os nanomateriais 
devem ser avaliados com base em ensaios nano-específicos que não impliquem a 
utilização de animais. Até que sejam disponíveis ensaios nano-específicos sem 
utilização de animais para uma avaliação adequada da segurança da presença dos 
nanomateriais nos produtos cosméticos, a sua utilização deve ser proibida, a fim de 
proteger a saúde humana e evitar os ensaios com utilização de animais.

Alteração 117
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Em caso de dúvida, e.g., se não 
houver certeza científica suficiente ou se 
houver falta de dados, é aplicável o 
princípio da precaução e o alimento em 
questão não pode ser incluído na lista 
comunitária.
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Or. en

Alteração 118
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

2. A introdução de um novo alimento na 
lista comunitária inclui uma 
especificação do alimento e, sempre que 
necessário, especifica as condições de 
utilização, os requisitos específicos 
suplementares em matéria de rotulagem 
para informar o consumidor final e/ou 
um requisito de monitorização após 
colocação no mercado.
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. 

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 
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com o artigo 12.º; 

c) O nome e o endereço do requerente. 

Or. de

Alteração 119
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) A introdução de um novo alimento na 
lista comunitária inclui uma especificação 
do alimento e, sempre que necessário, 
especifica as condições de utilização, os 
requisitos específicos suplementares em 
matéria de rotulagem para informar o 
consumidor final e/ou um requisito de 
monitorização após colocação no 
mercado.

(2) A introdução de um novo alimento na 
lista comunitária inclui:

(a) uma especificação do alimento;
(b) a utilização a que se destina;
(c) as condições gerais de utilização;
(d) a data da sua inclusão na lista 
comunitária e a data de recepção do 
pedido;
(e) o nome e o endereço do requerente;
(f) a data e os resultados da última 
inspecção nos termos dos requisitos de 
controlo estabelecidos no artigo 11.º.

Or. en

Justificação

É importante requerer estas informações relativamente a todos os novos alimentos (e 
não só os referidos no n.º 3, primeiro parágrafo, do artigo 7.º, como proposto pela 
Comissão!) a fim de reforçar a transparência.
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Alteração 120
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A introdução de um novo alimento na 
lista comunitária inclui uma especificação 
do alimento e, sempre que necessário, 
especifica as condições de utilização, os 
requisitos específicos suplementares em 
matéria de rotulagem para informar o 
consumidor final e/ou um requisito de 
monitorização após colocação no mercado.

2. A introdução de um novo alimento na 
lista comunitária inclui uma especificação 
do alimento e, sempre que necessário, 
especifica as condições de utilização, os 
requisitos específicos suplementares em 
matéria de rotulagem para informar o 
consumidor final e um requisito de 
monitorização após colocação no mercado.

Or. nl

Alteração 121
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A introdução de um novo alimento na 
lista comunitária inclui uma especificação 
do alimento e, sempre que necessário, 
especifica as condições de utilização, os 
requisitos específicos suplementares em 
matéria de rotulagem para informar o 
consumidor final e/ou um requisito de 
monitorização após colocação no mercado.

2. A introdução de um novo alimento na 
lista comunitária deve indicar os 
ingredientes específicos desse alimento e 
especificar, se tal for necessário, as 
condições de utilização, os requisitos 
específicos suplementares em matéria de 
rotulagem para informar o consumidor 
final e um requisito de monitorização após 
colocação no mercado.

Or. fr

Justificação

É conveniente que estas informações figurem na lista comunitária de novos 
alimentos, se tal for necessário, por exemplo, quando a avaliação de um novo 
alimento implica a obrigação de especificar as condições de utilização ou uma 
rotulagem adicional, etc.



AM\744573PT.doc 57/105 PE413.967v01-00

Alteração 122
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Será requerido um controlo pós-
comercialização para todos os novos 
alimentos. Todos os novos alimentos cuja 
introdução no mercado tiver sido 
autorizada serão objecto de reavaliação 
uma vez após 5 anos e quando houver 
mais dados científicos disponíveis. No 
âmbito do controlo, deverá ser prestada 
particular atenção às categorias de 
população com maior consumo de 
dietéticos.

Or. en

Justificação

A fim de ser informado sobre os efeitos adversos da utilização de novos alimentos, 
deverá ser requerido um controlo pós-comercialização de todos estes alimentos, uma 
vez 5 anos após a sua introdução no mercado europeu.

Alteração 123
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Caso o novo alimento seja uma 
substância com riscos associados ao seu 
consumo excessivo, a aprovação deverá 
ser concedida com indicação de níveis 
máximos em certos alimentos ou 
categorias de alimentos.

Or. en
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Justificação

Caso o novo alimento seja uma substância com riscos associados ao seu consumo 
excessivo, a aprovação deverá ser concedida com indicação de níveis máximos em 
certos alimentos ou categorias de alimentos, a fim de evitar o risco de dose excessiva, 
e os consumidores deverão saber deste facto através de rótulos claros.

Alteração 124
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-A – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os novos alimentos estão sujeitos aos 
requisitos gerais de rotulagem 
estabelecidos na Directiva 2000/13/CE. 
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. Quando 
necessário, o requisito de rotulagem será 
referido na lista comunitária. 

Or. en

Justificação

A primeira parte recupera o enunciado da Rec. 21. 

Alteração 125
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-A, parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os produtos fabricados com recurso a 
nanotecnologias devem ser rotulados com 
a expressão "produzido com recurso a 
nanotecnologias"; 
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Or. en

Justificação

Os consumidores poderão estar interessados em saber se um produto foi fabricado 
com recurso a nanotecnologias.

Alteração 126
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2-A, parágrafo 3 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os produtos fabricados a partir de 
animais alimentados com produtos 
geneticamente modificados devem ser 
rotulados com a expressão "produzido a 
partir de animais alimentados com 
produtos geneticamente modificados"; 

Or. en

Justificação

Os consumidores poderão estar interessados em saber se um alimento foi produzido a 
partir de animais alimentados com produtos geneticamente modificados. A este 
respeito, há uma lacuna evidente nas disposições relativas aos alimentos produzidos 
a partir de animais alimentados com produtos geneticamente modificados: O 
Considerando 16 do Regulamento (CE) nº 1829/2003 tem sido interpretado até à data 
de forma a excluir do seu âmbito de aplicação os alimentos obtidos a partir de 
animais alimentados com alimentos geneticamente modificados. Isto significa que o 
Reg. 1829/2003 não inclui disposições sobre a rotulagem; consequentemente, as 
regras correspondentes devem ser estabelecidas no presente regulamento, a fim de 
preencher a referida lacuna.

Alteração 127
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em derrogação ao n.º 3 do artigo 7.° do 3. Em derrogação ao n.º 3 do artigo 7.° do 



PE413.967v01-00 60/105 AM\744573PT.doc

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. 

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. 

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. 

Or. nl

Justificação

Esta parte do texto foi já incluída, mais adequadamente, no artigo 12.°.

Alteração 128
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
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 

3. Essa lista pode ser alterada pela 
Comissão através do procedimento de 
regulamentação com controlo a que se 
refere o nº 3 do artigo 46º.
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em que estejam protegidas provas 
científicas recentemente desenvolvidas e 
dados de propriedade industrial, em 
conformidade com o artigo 12.º. 
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.

Or. en

Alteração 129
Mojca Drčar Murko

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) 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).

Or. en

Justificação

A fim de realizar o objectivo de incentivar a inovação, a ligação fundamental entre o 
requerente e a autorização deve ser enunciada de forma mais explícita.
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Alteração 130
Philip Bushill-Matthews

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) 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).

Or. en

Justificação

A fim de realizar o objectivo de incentivar a inovação, a ligação fundamental entre o 
requerente e a autorização deve ser enunciada de forma mais explícita.

Alteração 131
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) 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).

Or. en
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Justificação

A fim de realizar o objectivo de incentivar a inovação, a ligação fundamental entre o 
requerente e a autorização deve ser enunciada de forma mais explícita.

Alteração 132
Mojca Drčar Murko

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Em derrogação do n.° 3 do artigo 7.° 
do Regulamento (CE) n.° [procedimento 
comum], a actualização da lista 
comunitária com a inclusão de um novo 
alimento será decidida de acordo com o 
procedimento referido no [artigo 8.°-A] 
se:
a) a equivalência do novo alimento com 
alimentos existentes em termos de 
composição, metabolismo e nível de 
substâncias indesejáveis for suficiente 
para demonstrar que não coloca 
problemas para a saúde dos consumidores 
segundo as condições de consumo 
previstas;
b) o novo alimento consistir em, ou 
incluir, alimentos anteriormente 
utilizados exclusivamente como 
suplementos alimentares ou entrar na sua 
composição, nos termos da legislação 
aplicável, e se a nova utilização prevista 
puder razoavelmente indicar que não 
haverá um aumento significativo de 
absorção pelos consumidores, incluindo 
os grupos vulneráveis.

Or. en

Justificação

In the Commission’s Proposal, all new ingredients, regardless of their level of 
innovation (ranging from simple technical modification to completely new molecule) 
will be subject to the same approval procedure.  The risk is that administrations and 
EFSA will expend time and resources on an assessment of products that is simply not 
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necessary. Where a food or food ingredient is new to the market, but can be 
demonstrated to be sufficiently equivalent to a non-novel food, or where a food or 
food ingredient has history of safe use as a food supplement, this product should be 
notified (with the opportunity for EFSA to request further data where required) rather 
than be subject to a full authorisation procedure. This will enhance the efficiency of 
the Regulation and provide a more proportionate system for managing food risk.

Alteração 133
Philip Bushill-Matthews

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Em derrogação do n.° 3 do artigo 7.° 
do Regulamento (CE) n.° [procedimento 
comum], a actualização da lista comunitária 
com a inclusão de um novo alimento será 
decidida de acordo com o procedimento 
referido no [artigo 8.°-A] se:
a) a equivalência do novo alimento com 
alimentos existentes em termos de 
composição, metabolismo e nível de 
substâncias indesejáveis for suficiente 
para demonstrar que não coloca 
problemas para a saúde dos consumidores 
segundo as condições de consumo 
previstas;
b) o novo alimento consistir em, ou 
incluir, alimentos anteriormente 
utilizados exclusivamente como 
suplementos alimentares ou entrar na sua 
composição, nos termos da legislação 
aplicável, e se a nova utilização prevista 
puder razoavelmente indicar que não 
haverá um aumento significativo de 
absorção pelos consumidores, incluindo 
os grupos vulneráveis.

Or. en

Justificação

In the current proposal, all new ingredients, ranging from simple technical 
modification to completely new molecule will be subject to the same approval 
procedure.  Where a food or food ingredient is new to the market, but can be 
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demonstrated to be sufficiently equivalent to a non-novel food, or where a food or 
food ingredient has history of safe use as a food supplement, this product should be 
notified (with the opportunity for EFSA to request further data where required) rather 
than be subject to a full authorisation procedure. This will enhance the efficiency of 
the Regulation and provide a more proportionate system for managing food risk.

Alteração 134
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.°-A
Rotulagem de novos alimentos e novos 
ingredientes alimentares
Sem prejuízo das disposições e dos 
requisitos previstos na Directiva 
2000/13/CE, todos os dados específicos 
relativos a novos alimentos devem ser 
assinalados e rotulados para garantir uma 
boa informação do consumidor:
i) todos os novos alimentos colocados 
devem ser vendidos com uma rotulagem 
claramente distintiva, precisa e facilmente 
legível e compreensível, que indique 
tratar-se de um novo alimento;
ii) na embalagem do produto devem 
figurar, de forma clara, precisa e 
facilmente legível e compreensível, todas 
as características ou propriedades dos 
novos alimentos, tais como a sua 
composição, o seu valor nutritivo e a 
utilização que deles deve ser feita;
iii) na rotulagem deve ser mencionada, de 
forma clara, precisa e facilmente legível e 
compreensível, a presença de uma nova 
matéria ou de um novo ingrediente 
alimentar que substitua uma matéria ou 
um ingrediente de um alimento, quer seja
ou não substituído por um novo alimento.
No caso de um novo alimento ser 
composto por uma substância que pode 
representar um risco elevado para a saúde 
humana em caso de consumo excessivo, o 
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consumidor deve ser informado desse 
facto através de uma rotulagem clara, 
precisa e facilmente legível e 
compreensível na embalagem do produto.

Or. fr

Justificação

Como qualquer outro alimento comercializado no mercado europeu, os novos 
alimentos devem ser rotulados em conformidade com o disposto na Directiva 
2000/13/CE, actualmente em curso de revisão, mas também em conformidade com as 
disposições específicas do presente artigo, tendo em conta as características 
específicas dos novos alimentos ou dos novos ingredientes alimentares.

Alteração 135
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.°-B
Limites de migração dos constituintes de 
embalagens de alimentos
As embalagens dos novos alimentos 
devem respeitar as exigências relativas 
aos limites de migração previstos no 
Regulamento (CE) n.° 1935/2004 do 
Parlamento Europeu  e do Conselho, de 
27 de Outubro de 2004, relativo aos 
materiais e objectos destinados a entrar 
em contacto com os alimentos 1.
A Comissão encarrega, se tal for 
necessário, o comité científico competente 
de determinar os limites de migração 
inferiores para as embalagens fabricadas 
com nanomateriais ou que contenham 
nanomateriais. A Comissão adopta uma 
decisão em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no n.° 3 do artigo 14.°.
1 JO L 338 de 13.11.2004, p. 4.

Or. fr
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Justificação

Tal como sucede com os outros alimentos, os novos alimentos devem respeitar as 
disposições de outros actos legislativos que abrangem outras categorias de 
alimentos. Tal aplica-se, em especial, às embalagens dos novos alimentos. V. 
igualmente a alteração 55. 

Alteração 136
Niels Busk

Proposta de regulamento
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

1. Um operador de empresas do sector 
alimentar que pretende colocar um 
alimento tradicional de um país terceiro 
no mercado na Comunidade notifica-o à 
Comissão, indicando o nome do alimento, 
a sua composição e o país de origem.

Suprimido

A notificação é acompanhada de dados 
documentados que demonstrem 
antecedentes de utilização alimentar 
segura no país terceiro.
2. A Comissão transmite imediatamente a 
notificação, incluindo a demonstração dos 
antecedentes de utilização alimentar 
segura referidos no n.º 1, aos 
Estados-Membros e à Autoridade.
3. Num prazo de quatro meses a contar da 
data na qual a notificação prevista no 
n.º 2 tiver sido transmitida pela Comissão, 
um Estado-Membro e a Autoridade pode 
informar a Comissão de que tem 
objecções de segurança fundamentadas, 
baseadas em provas científicas, à 
colocação no mercado do alimento 
tradicional em causa.
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].
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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.
Se não forem levantadas objecções 
fundamentadas em matéria de segurança, 
com base em provas científicas, nem for 
comunicada nenhuma informação ao 
operador de empresas do sector alimentar 
interessado, em conformidade com n.º 3, o 
alimento tradicional pode ser colocado no 
mercado na Comunidade após os cinco
meses a contar da data da notificação, em 
conformidade com o n.º 1.
5. A Comissão publica uma lista dos 
alimentos tradicionais de países terceiros 
que podem ser colocados no mercado na 
Comunidade em conformidade com o n.º 
4 numa página criada para esse fim no 
sítio Web da Comissão.
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.

Or. en

Justificação

Traditional foods from a third country, which are novel foods in the EU, should be 
handled under the same authorisation procedure as other novel foods, but with an 
adjusted safety assessment. The facilitation of trade in safe food from third countries 
should thus be achieved under the ordinary authorisation procedure by reducing the 
requirements for safety studies (e.g. animal feeding studies) in cases where a history 
of safe food use in a third country can be demonstrated as it has already been the case 
under the current novel food Regulation. The proposed procedure could easily lead to 
a significant increase in the administrative burden of the Member States and EFSA 
especially if a large number of products from third countries are notified. 
Furthermore, the procedure does neither specify whether Member States or the EFSA 
shall in all cases evaluate the data, nor does it specify which of these parties should 
carry out the evaluation.
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Alteração 137
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 8 – título

Texto da Comissão Alteração

Alimentos tradicionais de um país terceiro Alimentos tradicionais 

Or. de

Alteração 138
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um operador de empresas do sector 
alimentar que pretende colocar um 
alimento tradicional de um país terceiro no 
mercado na Comunidade notifica-o à 
Comissão, indicando o nome do alimento, 
a sua composição e o país de origem. 

1. Um operador de empresas do sector 
alimentar que pretende colocar um 
alimento tradicional da Comunidade ou de 
um país terceiro no mercado na 
Comunidade notifica-o à Comissão, 
indicando o nome do alimento, as suas 
características e o país de origem. 

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.

Or. de

Alteração 139
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um operador de empresas do sector 
alimentar que pretende colocar um 
alimento tradicional de um país terceiro no 
mercado na Comunidade notifica-o à 

1. Um operador de empresas do sector 
alimentar que pretende colocar um 
alimento tradicional de um país terceiro no 
mercado na Comunidade apresenta um 
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Comissão, indicando o nome do alimento, 
a sua composição e o país de origem. 

pedido específico à Comissão. Esse pedido 
específico deve satisfazer os requisitos que 
figuram nas orientações elaboradas pela 
Comissão após consulta da AESA,
indicando o nome do alimento, a sua 
composição e o país de origem. 

Or. nl

Justificação

De acordo com o princípio da precaução, importa que seja efectuada uma 
verificação. A simples notificação violaria esse princípio. 

Alteração 140
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Um operador de empresas do sector 
alimentar que pretende colocar um 
alimento tradicional de um país terceiro no 
mercado na Comunidade notifica-o à 
Comissão, indicando o nome do alimento, 
a sua composição e o país de origem.

1. Um operador de empresas do sector 
alimentar que pretende colocar um 
alimento tradicional de um país terceiro no 
mercado na Comunidade apresenta um 
pedido à Comissão, indicando o nome do 
alimento, a sua composição e o país de 
origem.

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

O pedido é acompanhado de um dossier 
com dados documentados que demonstrem 
antecedentes de utilização alimentar segura 
no país terceiro com base nas orientações 
referidas no n° 5-A.

Or. en

Justificação

Um operador de empresas do sector alimentar que pretenda colocar no mercado 
europeu alimentos tradicionais de um país terceiro tem que dispor de orientações 
sobre a forma como podem ser demonstrados os "antecedentes de utilização segura". 
Apenas um procedimento normalizado permite uma avaliação adequada da 
segurança do alimento.



AM\744573PT.doc 71/105 PE413.967v01-00

Alteração 141
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão transmite imediatamente a 
notificação, incluindo a demonstração dos 
antecedentes de utilização alimentar segura 
referidos no n.º 1, aos Estados-Membros e 
à Autoridade. 

2. A Comissão transmite imediatamente o 
pedido, incluindo a demonstração dos 
antecedentes de utilização alimentar segura 
referidos no n.º 1, aos Estados-Membros e 
à Autoridade. 

Or. nl

Justificação

De acordo com o princípio de precaução, importa que seja efectuada uma 
verificação. A simples notificação violaria esse princípio. 

Alteração 142
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão transmite imediatamente a 
notificação, incluindo a demonstração dos 
antecedentes de utilização alimentar segura 
referidos no n.º 1, aos Estados-Membros e 
à Autoridade. 

2. A Comissão transmite imediatamente a 
notificação, incluindo a demonstração dos 
antecedentes de utilização alimentar segura 
referidos no n.º 1, aos Estados-Membros e 
à Autoridade, colocando-a publicamente à 
disposição no seu website.

Or. en

Justificação

Disposição destinada a prestar elevada transparência às partes interessadas e aos 
consumidores.
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Alteração 143
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 144
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Num prazo de quatro meses a contar da 
data na qual a notificação prevista no n.º 2 
tiver sido transmitida pela Comissão, um 
Estado-Membro e a Autoridade pode 
informar a Comissão de que tem objecções 
de segurança fundamentadas, baseadas em 
provas científicas, à colocação no mercado 
do alimento tradicional em causa. 

3. A Autoridade, com base nos requisitos 
especificados no artigo 6.° e tendo em 
conta o dossier apresentado pelo operador 
de empresas do sector alimentar, deverá  
avaliar se o alimento é seguro e pode ser 
introduzido no mercado europeu. Num 
prazo de seis meses a contar da data na 
qual a notificação prevista no n.º 2 tiver 
sido transmitida pela Comissão, um 
Estado-Membro e/ou a Autoridade pode 
informar a Comissão de que tem objecções 
de segurança fundamentadas, baseadas em 
provas científicas, à colocação no mercado 
do alimento tradicional em causa.

Or. en
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Justificação

O facto de um produto ter sido consumido durante muitos anos num país não 
significa necessariamente que é seguro. Deverá, portanto, garantir-se que o 
"alimento tradicional de um país terceiro" também satisfaz os critérios especificados 
no artigo 6.°. A fim de permitir uma verificação adequada, o período de tempo deve 
ser alargado.

Alteração 145
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Num prazo de quatro meses a contar da 
data na qual a notificação prevista no n.º 2 
tiver sido transmitida pela Comissão, um 
Estado-Membro e a Autoridade pode 
informar a Comissão de que tem objecções 
de segurança fundamentadas, baseadas em 
provas científicas, à colocação no mercado 
do alimento tradicional em causa. 

3. Num prazo de quatro meses a contar da 
data na qual o pedido previsto no n.º 2 tiver 
sido transmitida pela Comissão, um 
Estado-Membro e a Autoridade pode 
informar a Comissão de que tem objecções 
de segurança fundamentadas à colocação 
no mercado do alimento tradicional em 
causa. 

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. A Comissão 
informa, sem demora, o operador da 
empresa alimentar visado e aplicam-se os 
artigos 5.° a 7.°. O pedido mencionado no 
n.º 1 é considerado como um pedido tal 
como referido no n.º 1 do artigo 3.º do
Regulamento (CE) n.º XX/XXXX 
[procedimento uniforme] salvo se o 
operador puder ainda demonstrar, com 
base em provas científicas e num prazo de 
quatro meses a partir da notificação da 
Comissão relativa à não comercialização 
do alimento tradicional na Comunidade, a 
segurança do alimento.

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.

Or. nl
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Justificação

A proposta da Comissão introduz uma inversão do ónus da prova, sem exigir 
qualquer avaliação da segurança ao operador de uma empresa alimentar que 
pretende comercializar na Comunidade um alimento tradicional de um país terceiro. 
Esta inversão do ónus da prova prejudica os Estados-Membros e a Comunidade, não 
devendo o contribuinte ser vítima dessa situação. Por outro lado, a inversão do ónus 
da prova não favorece a garantia da segurança alimentar.

Alteração 146
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em alternativa, o requerente pode optar 
por retirar a notificação.

Or. en

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 147
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se não forem levantadas objecções 
fundamentadas em matéria de segurança, 
com base em provas científicas, nem for 
comunicada nenhuma informação ao 
operador de empresas do sector alimentar 
interessado, em conformidade com n.º 3, o 

4. Se não forem levantadas objecções 
fundamentadas em matéria de segurança, 
nem for comunicada nenhuma informação 
ao operador de empresas do sector 
alimentar interessado, em conformidade 
com n.º 3, o alimento tradicional pode ser 
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alimento tradicional pode ser colocado no 
mercado na Comunidade após os cinco 
meses a contar da data da notificação, em 
conformidade com o n.º 1. 

colocado no mercado na Comunidade após 
os cinco meses a contar da data do pedido, 
em conformidade com o n.º 1. 

Or. nl

Justificação

Neste caso, o pedido será objecto de um procedimento simplificado.

Alteração 148
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A inclusão de um novo alimento na 
lista comunitária abrange uma 
especificação do alimento e, se for o caso, 
uma especificação das condições de 
utilização, das exigências específicas de 
rotulagem adicionais para informar o 
consumidor final e/ou o requisito de 
controlo pós-comercialização. 

Or. de

Alteração 149
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão publica uma lista dos 
alimentos tradicionais de países terceiros 
que podem ser colocados no mercado na 
Comunidade em conformidade com o n.º 4 
numa página criada para esse fim no sítio 
Web da Comissão.

5. A Comissão publica uma lista dos 
alimentos tradicionais de países terceiros 
que podem ser colocados no mercado na 
Comunidade em conformidade com o n.º 4 
numa página criada para esse fim no sítio 
Web da Comissão. Essa página deverá ser 
acessível a partir da página relativa à lista 
comunitária sobre novos alimentos 
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referida no n.° 1 do artigo 5.° e estar 
ligada a esta última.

Or. en

Alteração 150
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Num prazo de seis meses após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão, em consulta 
com a Autoridade Europeia da Segurança 
Alimentar, estabelecerá critérios de 
orientação para os dossiers dos 
requerentes que tencionam introduzir no 
mercado alimentos tradicionais de países 
terceiros. Os referidos critérios incluirão 
o requisito de prestar informações sobre
(a) a utilização e tratamento do produto 
(incluindo uma ficha sobre as partes ou 
extractos do produto que são geralmente 
utilizados);
(b) os padrões normais do consumo;
(c) os grupos de consumidores habituais;
(d) as concentrações habitualmente 
utilizadas (se for o caso);
(e) todos os estudos existentes sobre o 
alimento correspondente.

Or. en

Justificação

Um operador do sector alimentar que pretenda introduzir no mercado europeu um 
alimento tradicional de países terceiros tem que dispor de orientações sobre a forma 
como os "antecedentes de utilização segura" podem ser demonstrados. As referidas 
orientações devem, pelo menos, incluir os pontos anteriormente referidos, a fim de 
garantir a pertinência do dossier e de facilitar a avaliação pela AESA.
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Alteração 151
Philip Bushill-Matthews

Proposta de regulamento
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
1. Os operadores do sector alimentar que 
pretenderem introduzir no mercado um 
alimento abrangido pelo n.° 5 (novo) do 
artigo 7.° deverão notificar a Comissão 
sobre a sua intenção e a notificação 
deverá incluir, quando necessário, os 
dados relevantes que demonstram que o 
alimento cumpre as condições assim 
estabelecidas.
2. A Comissão transmite imediatamente a 
notificação, incluindo a demonstração dos 
antecedentes de utilização alimentar 
segura referidos no n.º 1, aos 
Estados-Membros e à Autoridade.
3. Num prazo de quarto meses a contar da 
data em que a notificação prevista no n.° 
2 for transmitida à Comissão, a 
Autoridade emitirá o seu parecer.
4. Se não forem levantadas objecções 
fundamentadas em matéria de segurança, 
com base em provas científicas, nem for 
comunicada nenhuma informação ao 
operador de empresas do sector alimentar 
interessado, em conformidade com o n.º 3, 
o alimento tradicional pode ser colocado 
no mercado na Comunidade após os cinco 
meses a contar da data da notificação, em 
conformidade com o n.º 1. A lista 
comunitária será actualizada em 
conformidade.
5. 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.
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Or. en

Justificação

Este procedimento de notificação relativo a certas categorias de novos alimentos 
reforçará a eficácia do regulamento, prestando um sistema de gestão de riscos mais 
proporcionado, e cumprirá a legislação geral sobre os alimentos (Regulamento (CE) 
n.° 178/2002).

Alteração 152
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
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.

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. 
As orientações técnicas e os instrumentos 
devem ser publicados o mais tardar seis 
meses após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento, numa página 
acessível ao público criada para o efeito 
no sítio Web da Comissão.

Or. en

Justificação

Modificação da alteração 39 apresentada pelo relator.
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Alteração 153
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
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.

A Comissão disponibiliza, 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. Essas orientações 
técnicas e instrumentos são publicados, 
num prazo máximo de seis meses a partir 
da data da entrada em vigor do presente 
regulamento, numa página acessível ao 
público criada para o efeito no sítio Web 
da Comissão.

Or. nl

Justificação

As pequenas e médias empresas devem receber ajuda e apoio da Comissão para 
elaborarem pedidos no âmbito do presente regulamento.

Alteração 154
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
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.

Antes da data de entrada em vigor do 
presente regulamento, tal como prevista 
no seu artigo 20.°, a Comissão, em estreita 
colaboração com a Autoridade, os 
operadores e as pequenas e médias 
empresas do sector alimentar, 
disponibilizará as orientações técnicas  e 
os instrumentos para assistir os operadores 
de empresas do sector alimentar e, 
nomeadamente, as pequenas e médias 



PE413.967v01-00 80/105 AM\744573PT.doc

empresas na preparação e apresentação de 
pedidos ao abrigo do presente regulamento. 
A Recomendação 97/618/CE poderá ser 
utilizada pelos requerentes enquanto não 
for substituída e revista por orientações 
técnicas elaboradas em conformidade 
com o presente artigo.

Or. en

Alteração 155
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
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.

Sem prejuízo do n.º 1, alínea a), do artigo 
9.º do Regulamento (CE) n.º xxx/xxxx 
[procedimento uniforme] e antes da 
entrada em vigor do presente regulamento 
nos termos do artigo 20.º, a Comissão 
deverá, caso seja apropriado, disponibilizar 
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 e notificações
ao abrigo do presente regulamento. A 
Recomendação 97/618/CE poderá ser 
utilizada pelos requerentes enquanto não 
seja substituída e revista por orientações 
técnicas elaboradas em conformidade 
com o presente artigo.

Or. en

Justificação

Importante se afigura garantir a disponibilidade de orientações para os requerentes 
antes da data de aplicação do regulamento revisto. Esta orientação deve igualmente 
abranger as notificações nos termos do artigo 8.º. É necessário prever orientação 
técnica aquando da adopção do novo regulamento, pelo que a anterior orientação 
deve continuar em vigor até à sua substituição pela orientação revista.
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Alteração 156
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Ao avaliar a segurança de novos alimentos, 
a autoridade: 

Ao avaliar a segurança de novos alimentos, 
a autoridade, com base nos requisitos 
especificados no artigo 6.°: 

Or. en

Alteração 157
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
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) 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, tendo entretanto em 
conta as implicações de quaisquer novas 
características;

Or. en

Justificação

Por exemplo, os alimentos produzidos com utilização de nanotecnologias podem ter 
novas características que não podem ser avaliadas adequadamente apenas por 
comparação com os produtos já existentes no mercado.
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Alteração 158
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
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) 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, tendo entretanto em 
conta as implicações de quaisquer novas 
características;

Or. en

Justificação

Por exemplo, os alimentos produzidos com utilização de nanotecnologias podem ter 
novas características que não podem ser avaliadas adequadamente apenas por 
comparação com os produtos já existentes no mercado.

Alteração 159
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
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) Verifica se o novo alimento, destinado 
ou não a substituir um alimento já 
existente no mercado, não apresenta 
qualquer risco de efeitos nocivos ou de 
toxicidade para a saúde humana;

Or. fr

Justificação

Clarificação da redacção proposta pela Comissão. V. alteração 40 da Deputada 
Liotard.
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Alteração 160
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Estabelece um valor-limite máximo 
para o consumo diário de um novo 
alimento ou de um novo ingrediente 
alimentar, para além do qual o consumo é 
comprovadamente nocivo para a saúde 
dos consumidores;

Or. fr

Justificação

Alguns alimentos ou novos alimentos podem representar um risco para a saúde 
humana se forem consumidos em quantidades superiores a um limite definido por 
estudos e avaliações. Por tal motivo, é conveniente prever a possibilidade de a 
Autoridade estabelecer esses limites, para informar os consumidores de que é 
recomendável não ultrapassar uma determinada quantidade.

Alteração 161
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B. No âmbito das avaliações científicas 
dos riscos resultantes dos novos alimentos 
ou dos novos ingredientes alimentares, a 
Autoridade solicita às autoridades 
competentes que lhe forneçam todas as 
avaliações científicas que realizaram 
sobre o novo alimento ou o novo 
ingrediente alimentar em causa.

Or. fr
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Alteração 162
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Artigo 10 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Tem em conta, no caso de alimentos 
tradicionais de um país terceiro, 
antecedentes de utilização alimentar 
segura.

(b) Tem em conta, no caso de alimentos 
tradicionais de um país terceiro, 
antecedentes de utilização alimentar 
segura, respeitando assim as orientações 
previstas no n.° 5 do artigo 8.°.

Or. en

Alteração 163
Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 10 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso de existirem objecções éticas, é 
igualmente solicitado, para além da 
avaliação da segurança, um parecer do 
Grupo Europeu de Ética para as Ciências 
e as Novas Tecnologias (GEE).

Or. de

Justificação

Bei der Zulassung eines neuartigen Lebensmittels können neben Sicherheitsbedenken 
auch ethische Bedenken bestehen. Gemäß Erwägungsgrund 24 soll die Europäische 
Gruppe für Ethik der Naturwissenschaften und der Neuen Technologien 
gegebenenfalls gehört werden können, um Ratschläge zu ethischen Fragen im 
Zusammenhang mit dem Inverkehrbringen neuartiger Lebensmittel einzuholen. Der 
Änderungsvorschlag setzt dies um, in dem er vorsieht, dass im Falle ethischer 
Bedenken bei der Zulassung eines neuartigen Lebensmittels eine Bewertung durch die 
„European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE)” durchgeführt 
wird.
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Alteração 164
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode impor, por questões 
de 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.

1. A Comissão impõe, por questões de 
segurança dos alimentos, e no seguimento 
de um parecer da Autoridade, um requisito 
de monitorização após colocação no 
mercado aos operadores de empresas do 
sector alimentar. 

Todos os novos alimentos colocados no 
mercado devem ser controlados desde que 
surjam dúvidas quanto à sua segurança e, 
o mais tardar, de cinco em cinco anos a 
partir da entrada em vigor do presente 
regulamento. Se tal for necessário, são 
reavaliados pela Autoridade.
Deve ser instituído um controlo específico 
para as pessoas que consomem estes 
novos alimentos em quantidades elevadas.

2. O produtor informa imediatamente a 
Comissão de:

2. Os operadores de empresas do sector 
alimentar informam imediatamente a 
Comissão de:

a) Qualquer nova informação científica ou 
técnica que possa influenciar a avaliação 
de segurança da utilização do novo 
alimento;

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 
pela autoridade competente de qualquer 
país terceiro em cujo mercado o novo 
alimento seja colocado.

b) Qualquer proibição ou restrição imposta 
pela autoridade competente de qualquer 
país terceiro em cujo mercado o novo 
alimento seja colocado.

Todos os operadores de empresas do 
sector alimentar notificam anualmente à 
Comissão e às autoridades do Estado-
Membro no qual exercem as suas 
actividades qualquer problema de saúde 
do qual tenham sido informados por 
consumidores ou organizações de defesa 
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dos consumidores.
As autoridades de supervisão do mercado 
competentes dos Estados-Membros são 
responsáveis pelo controlo. Elas 
informam a Comissão num prazo de três 
meses após a conclusão do controlo. A 
Comissão apresenta um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, o 
mais tardar um ano após a data de 
expiração do período de cinco anos 
referido no n.° 1.

Or. fr

Alteração 165
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode impor, por questões 
de 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.

1. A Comissão imporá, por questões de 
segurança dos alimentos, e no seguimento 
de um parecer da Autoridade, um requisito 
de monitorização após colocação no 
mercado. Esta monitorização será 
realizada de cinco em cinco anos e terá 
em conta os aspectos relativos à 
segurança e bem-estar dos alimentos e ao 
impacto ambiental. Será prestada 
particular atenção às categorias de 
população com maior consumo de 
produtos dietéticos. 
Os requisitos de monitorização serão 
aplicados também aos novos alimentos já 
existentes no mercado, incluindo os que 
tiverem sido aprovados nos termos do 
procedimento simplificado 
("notificação") previsto no Regulamento 
(CE) n.° 258/97.
Os Estados-Membros designarão 
autoridades competentes que sejam 
responsáveis pela monitorização 
pós-introdução no mercado. Os custos da 
monitorização serão suportados pelos 
operadores respectivos do sector 
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alimentar.

Or. en

Justificação

Mandatory post-market monitoring is essential for all novel foods in order to 
guarantee a high safety of novel food products on the European market and especially 
to exclude possibly negative long-term effects of these products. The latter does 
particularly apply for 'traditional food from third countries', which have passed a 
simplified authorisation procedure, as well as for novel foods that are already on the 
market and have been approved under the simplified procedure. The post-market 
monitoring requirements must be carried out by EFSA, not by the food business 
operators themselves.

Alteração 166
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode impor, por questões de 
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.

1. A Comissão pode impor, por questões de 
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. A 
monitorização terá em conta os aspectos 
relativos à segurança dos alimentos, 
assim como o impacto ambiental e os 
aspectos relativos à saúde e bem-estar dos 
animais, quando pertinente. Todos os 
novos alimentos autorizados no mercado 
deverão ser objecto de monitorização uma 
vez após cinco anos.

Or. en
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Justificação

A fim de dispor de informações sobre eventuais efeitos adversos da utilização de 
novos alimentos, deverá ser realizado, cinco anos após a sua introdução no mercado 
europeu, um controlo pós-comercialização de todos os novos alimentos.

Alteração 167
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão pode impor, por questões 
de 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.

1. A Comissão impõe, por questões de 
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. A 
monitorização inclui: aspectos 
relacionados com a segurança dos 
alimentos, impacto ambiental, saúde 
animal e bem-estar dos animais. Todos os 
novos alimentos são submetidos a um 
controlo, no que diz respeito aos aspectos 
enunciados, de cinco em cinco anos.

Or. nl

Alteração 168
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A fim de evitar ensaios com animais, 
para efeitos do presente regulamento os 
ensaios com vertebrados apenas devem ter 
lugar como último recurso. Convém 
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promover o recurso a ensaios que não 
envolvam animais e estratégias de ensaio 
inteligentes, bem como proibir a 
duplicação de ensaios com animais 
vertebrados.

Or. en

Justificação

A promoção de estratégias de ensaio inteligentes e o intercâmbio obrigatório de 
informações podem reduzir significativamente o número de animais utilizados.

Alteração 169
Niels Busk

Proposta de regulamento
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-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.
A Comissão deve tornar públicos esses 
pareceres.

Or. en

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 para as Ciências e as 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 
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envolvimento da comunidade científica e não cientifica, os pareceres deverão ser 
publicados na Internet.

Alteração 170
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 12 

Texto da Comissão Alteração

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.

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. A protecção e a 
confidencialidade dos dados deverão ser 
asseguradas nos termos dos artigos 30.° e 
31.° do Regulamento (CE) n.° 1829/2003, 
relativo aos géneros alimentícios e 
alimentos para animais geneticamente 
modificados.

Or. en

Alteração 171
Philip Bushill-Matthews

Proposta de regulamento
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

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 

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 
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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.

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, excepto se um requerente 
subsequente tiver acordado com o 
primeiro requerente que tais dados e 
informações podem ser utilizados, se:
(a) O requerente anterior tiver declarado, 
na altura da apresentação do seu pedido, 
que os dados científicos e outras 
informações estavam abrangidos pela 
propriedade industrial; bem como
(b) O requerente anterior tiver direito 
exclusivo de utilização dos dados de 
propriedade industrial na altura da 
apresentação do seu pedido; bem como
(c) A alegação de saúde não puder ter 
sido autorizada sem a apresentação dos 
dados de propriedade industrial pelo 
requerente anterior.

Or. en

Justificação

O n.° 1 do artigo 21.° do Regulamento 1924/2006/CE, relativo às alegações 
nutricionais e de saúde sobre os alimentos, inclui uma definição mais clara da 
protecção de dados. O artigo 12.° deverá ser revisto por questões de coerência com 
as disposições relativas à protecção de dados constantes no Regulamento 
1924/2006/EC.

Alteração 172
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

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 

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 
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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.

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, a menos que para tal exista 
uma justificação de protecção da saúde 
pública.

Or. en

Alteração 173
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

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.

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, excepto se 
um requerente subsequente tiver 
acordado com o primeiro requerente que 
tais dados e informações podem ser 
utilizados, se:
(a) O requerente anterior tiver declarado, 
na altura da apresentação do seu pedido, 
que os dados científicos e outras 
informações estavam abrangidos pela 
propriedade industrial; bem como
(b) O requerente anterior tiver direito 
exclusivo de utilização dos dados de 
propriedade industrial na altura da 
apresentação do seu pedido; bem como
(c) A alegação de saúde não puder ter 
sido autorizada sem a apresentação dos 
dados de propriedade industrial pelo 
requerente anterior.



AM\744573PT.doc 93/105 PE413.967v01-00

Or. en

Justificação

O n.° 1 do artigo 21.° do Regulamento 1924/2006/CE, relativo às alegações 
nutricionais e de saúde sobre os alimentos, inclui uma definição mais clara da 
protecção de dados. O artigo 12.° deverá ser revisto por questões de coerência com 
as disposições relativas à protecção de dados constantes no Regulamento 
1924/2006/EC.

Alteração 174
Mojca Drčar Murko

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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.

Or. en

Alteração 175
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão determina, após consulta 
do requerente, os dados relativos ao 
fabrico que deverão ser tratados 
confidencialmente, e durante quanto 
tempo, tendo presente que esse período 
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não poderá ser superior a três anos.

Or. nl

Alteração 176
Kartika Tamara Liotard

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.° 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Uma vez expirado o período de 
confidencialidade dos dados relativos ao 
fabrico, esses dados são automaticamente 
acrescentados aos dados já existentes 
sobre o novo alimento na lista 
comunitária.

Or. nl

Alteração 177
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os dados resultantes da realização de 
projectos de investigação parcial ou 
totalmente subvencionados pela CE e/ou 
por instituições públicas, assim como os 
estudos sobre riscos e os dados relativos a 
estes últimos deverão ser publicados 
conjuntamente com o pedido e poder ser 
livremente utilizados por outros 
requerentes.

Or. en

Justificação

Caso haja comparticipação pública na produção de conhecimentos, estes últimos 
deverão ser igualmente de acesso público.
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Alteração 178
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Em todos os casos, a repetição de 
estudos em vertebrados deverá ser 
proibida. Neste contexto, os estudos que 
impliquem ensaios em animais 
vertebrados e os estudos que possam 
evitar testes em animais não serão 
abrangidos pela protecção de dados. O 
acesso a estudos em vertebrados e a 
outros estudos que possam evitar o ensaio 
em animais deverá, portanto, ser 
permitido.

Or. en

Justificação

Cumpre aditar que o proprietário de um teste ou estudo não pode impedir a sua 
utilização por outra pessoa quando tal possa prevenir os ensaios com animais.

Alteração 179
Mojca Drčar Murko

Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Caso as provas científicas 
recém-desenvolvidas e a propriedade de 
dados científicos protegidos pelo artigo 
12.° consistirem em resultados de ensaios 
em animais vertebrados ou de estudos 
clínicos em seres humanos e a repetição 
de ensaios em animais vertebrados ou de 
estudos clínicos em seres humanos deva 
ser evitada  do ponto de vista ético, 
enquanto cientificamente desnecessária, 
um segundo requerente ou subsequente 
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poderá pedir ao primeiro requerente 
acesso aos dados protegidos. O primeiro 
requerente deverá responder a esse pedido 
a partir do fim do primeiro ano do período 
de protecção dos dados estabelecidos no 
artigo 12.°, na condição de o segundo 
requerente reembolsar ao primeiro 
requerente o custo desses estudos. De 
igual modo, deverá ser dado acesso aos 
dados a quaisquer requerentes 
subsequentes, caso em que o segundo 
requerente e os requerentes subsequentes 
farão o possível para chegar a acordo 
sobre a repartição dos custos.

Or. en

Justificação

Trata-se de evitar a protecção indevida que resultaria de objecções éticas à repetição 
de ensaios em animais vertebrados ou estudos invasivos em voluntários humanos, 
garantindo porém um período de exclusividade inicial adequado para o primeiro 
requerente obter um retorno suficiente do seu investimento. Uma vez que alguns 
dados sujeitos ao direito de propriedade podem implicar outros estudos que não em
animais vertebrados ou seres humanos, o período completo de 5 anos de protecção de 
dados previsto no artigo 12.° deverá ser retido para este efeito.

Alteração 180
Philip Bushill-Matthews

Proposta de regulamento
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A
Sobre a 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 
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dados, de acordo com as disposições de 
ambos os regulamentos, se justifique e 
seja solicitada pelo requerente, os dados 
da autorização e/ou da sua publicação em 
Jornal Oficial deverão coincidir e o 
período de protecção de dados deverá 
vigorar paralelamente.

Or. en

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 181
Philip Bushill-Matthews

Proposta de regulamento
Artigo 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.°-B
Caso as provas científicas 
recém-desenvolvidas e a propriedade de 
dados científicos protegidas pelo artigo 
12.° consistirem em resultados de ensaios 
em animais vertebrados ou de estudos 
clínicos em seres humanos e a repetição 
de ensaios em animais vertebrados ou de 
estudos clínicos em seres humanos deva 
ser evitada  do ponto de vista ético, 
enquanto cientificamente desnecessária, 
um segundo requerente ou subsequente 
poderá pedir ao primeiro requerente 
acesso aos dados protegidos. O primeiro 
requerente deverá responder a esse pedido 
a partir do fim do primeiro ano do período 
de protecção dos dados estabelecido no 
artigo 12.°, na condição de o segundo 



PE413.967v01-00 98/105 AM\744573PT.doc

requerente reembolsar ao primeiro 
requerente o custo desses estudos. De 
igual modo, deverá ser dado acesso aos 
dados a quaisquer requerentes 
subsequentes, caso em que o segundo 
requerente e os requerentes subsequentes 
farão o possível para chegar a acordo 
sobre a repartição dos custos.

Or. en

Justificação

Trata-se de evitar a protecção indevida que resultaria de objecções éticas à repetição 
de ensaios em animais vertebrados ou estudos invasivos em voluntários humanos, 
garantindo porém um período de exclusividade inicial adequado para o primeiro 
requerente obter um retorno suficiente do seu investimento. Uma vez que alguns 
dados sujeitos ao direito de propriedade podem implicar outros estudos que não em 
animais vertebrados ou seres humanos, o período completo de 5 anos de protecção de 
dados previsto no artigo 12.° deverá ser retido para este efeito.

Alteração 182
Renate Sommer

Proposta de regulamento
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 seja 
solicitada pelo requerente, os dados da 
autorização e/ou da sua publicação em 
Jornal Oficial deverão coincidir e o 
período de protecção de dados deverá 
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vigorar paralelamente.

Or. en

Alteração 183
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A
Medidas de inspecção e controlo

Por forma a velar pelo cumprimento do 
presente regulamento, os 
Estados-Membros devem efectuar 
controlos oficiais em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.° 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.

Or. en

Justificação

Na proposta da Comissão, as medidas de inspecção e controlo não são referidas num 
artigo específico.

Alteração 184
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A
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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 seja 
solicitada pelo requerente, os dados da 
autorização e/ou da sua publicação em 
Jornal Oficial deverão coincidir e o 
período de protecção de dados deverá 
vigorar paralelamente.

Or. en

Alteração 185
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Artigo 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12-B
 Caso as provas científicas 
recém-desenvolvidas e a propriedade de 
dados científicos protegidas pelo artigo 
12.° consistirem em resultados de ensaios 
em animais vertebrados ou de estudos 
clínicos em seres humanos e a repetição 
de ensaios em animais vertebrados ou de 
estudos clínicos em seres humanos deva 
ser evitada  do ponto de vista ético, 
enquanto cientificamente desnecessária, 
um segundo requerente ou subsequente 
poderá pedir ao primeiro requerente 
acesso aos dados protegidos. O primeiro 
requerente deverá responder a esse pedido 
a partir do fim do primeiro ano do período 
de protecção dos dados estabelecido no 
artigo 12.°, na condição de o segundo 
requerente reembolsar ao primeiro 
requerente o custo desses estudos. De 
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igual modo, deverá ser dado acesso aos 
dados a quaisquer requerentes 
subsequentes, caso em que o segundo 
requerente e os requerentes subsequentes 
farão o possível para chegar a acordo 
sobre a repartição dos custos.

Or. en

Justificação

Trata-se de evitar a protecção indevida que resultaria de objecções éticas à repetição 
de ensaios em animais vertebrados ou estudos invasivos em voluntários humanos, 
garantindo porém um período de exclusividade inicial adequado para o primeiro 
requerente obter um retorno suficiente do seu investimento. Uma vez que alguns 
dados sujeitos ao direito de propriedade podem implicar outros estudos que não em 
animais vertebrados ou seres humanos, o período completo de 5 anos de protecção de 
dados previsto no artigo 12.° deverá ser retido para este efeito.

Alteração 186
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
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 
[...] e devem comunicar sem demora 
qualquer alteração posterior que as afecte. 
Essas traduções são colocadas à 
disposição do público pela Comissão.

Or. en
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Alteração 187
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º-A
Posição 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, 
esse Estado-membro poderá restringir 
temporariamente ou suspender a 
comercialização e utilização do referido 
alimento ou ingrediente alimentar no seu 
território. Desse facto informará 
imediatamente a Comissão e os restantes 
Estados-membros, apresentando os 
motivos da sua decisão.
2. A Comissão, em estreita cooperação 
com a AESA, examinará os fundamentos 
referidos no n.° 1 o mais rapidamente 
possível e tomará as medidas adequadas. 
O Estado-Membro que tome a decisão 
prevista no n.° 1 poderá mantê-la até que 
as medidas entrem em vigor.

Or. en

Justificação

Esta disposição retoma a legislação actual (Reg. 258/1997).
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Alteração 188
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.°-A
Cláusula de salvaguarda

Se, em resultado de novas informações ou 
de uma reavaliação das informações 
existentes, um Estado-Membro tiver 
motivos específicos para considerar que a 
utilização de um novo alimento ou de um 
novo ingrediente alimentar em 
conformidade com o presente 
regulamento constitui um risco para a 
saúde humana, esse Estado-Membro pode 
limitar ou suspender a colocação no 
mercado e a utilização do novo alimento 
ou ingrediente alimentar em causa no seu 
território. Do facto informará 
imediatamente os outros 
Estados-Membros e a Comissão, 
indicando os motivos que justificam a sua 
decisão.

Or. fr

Justificação

É necessário permitir que os Estados-Membros suspendam ou limitem a colocação no 
mercado de um produto, caso se demonstre, com base em novas informações, que 
apresenta riscos para a saúde dos consumidores. Este artigo permite proteger a 
saúde dos consumidores em caso de descoberta de uma informação sanitária que 
tenha escapado aos controlos da Autoridade. 

Alteração 189
Magor Imre Csibi

Proposta de regulamento
Artigo 18.º

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 apresentado a um 
Estado-Membro nos termos do artigo 4.° 
do Regulamento (CE) n.° 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.

alimento no mercado apresentado a um 
Estado-Membro nos termos do artigo 4.° 
do Regulamento (CE) n.° 258/97 e cujo 
relatório de avaliação inicial, previsto no 
n.° 3 do artigo 6.° do Regulamento (CE) 
n.° 258/97 não tenha sido apresentado à 
Comissão até à data de aplicação 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. 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.

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

Or. en

Justificação

O texto proposto pela 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 190
Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os alimentos que tenham sido 
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produzidos com recurso a 
nanotecnologias e tenham sido 
introduzidos no mercado antes da entrada 
em vigor do presente regulamento 
permanecerão no mercado durante 18 
meses a contar da data da sua publicação. 
Após essa data, é aplicável o n.° 2 do 
artigo 6.°.

Or. en

Justificação

Actualmente, não existem no mercado métodos adequados para avaliar a segurança 
dos nanomateriais (ver Parecer do CCRSERI de Setembro de 2005). Os 
nanomateriais devem, desde o início, ser avaliados com base em ensaios 
nano-específicos que não utilizem animais. Enquanto não estiverem disponíveis 
ensaios nano-específicos sem utilização de animais para uma avaliação adequada da 
segurança da presença dos nanomateriais nos produtos cosméticos, a sua utilização 
deve ser proibida, a fim de proteger a saúde humana e evitar os ensaios com 
utilização de animais. Esta disposição ajudará os operadores a adaptarem-se às 
novas regras.
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