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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a novos 
alimentos que altera o Regulamento (CE) n.° XXX/XXXX [procedimento uniforme]
(COM(2007)0872 – C6-0027/2008 – 2008/0002(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2007)0872),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e os artigos 95.º do Tratado CE, nos termos dos 
quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0027/2008),

– Tendo em conta o artigo 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores e da Comissão da Agricultura e do Desenvolvimento Rural
(A6-0000/2008),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

Proposta de regulamento – acto modificativo
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 

(1) No âmbito da implementação da 
política comunitária, e tendo em conta o 
Tratado que institui a Comunidade 
Europeia, deve ser garantido um nível 
elevado de protecção da saúde humana e 
dos consumidores, assim como um nível 
elevado de bem-estar dos animais e de 
protecção do ambiente. Além disso, deve 
ser sempre aplicado o princípio da 
precaução, previsto no Regulamento (CE) 
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novos alimentos podem obstar à sua livre 
circulação e criar, assim, condições para 
uma concorrência desleal.

n.º 178/2002 do Parlamento e do 
Conselho, de 28 de Janeiro de 2002, que 
determina os princípios e normas gerais 
da legislação alimentar, cria a Autoridade 
Europeia para a Segurança dos Alimentos 
e estabelece procedimentos em matéria de 
segurança dos géneros alimentícios1.
----------

1 JO L 31, de 1.2.2002, p. 1.

Or. nl

Justificação

A ênfase deve ser colocada na segurança dos alimentos e na protecção dos consumidores.
Importa ter igualmente em conta a protecção da saúde animal e do ambiente. Por último, o 
princípio da precaução reveste a maior importância.

Alteração 2

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

(2) O presente regulamento garante um 
nível elevado de saúde humana e protege 
igualmente os interesses sociais e 
económicos dos consumidores. 
Simultaneamente, as diferenças entre as 
disposições nacionais relacionadas com a 
avaliação da segurança de novos 
alimentos e sua autorização não só podem 
constituir um obstáculo à livre circulação 
destes produtos, gerando uma 
concorrência desleal, como também criar 
um risco para a saúde e o bem-estar 
públicos.

Or. nl

Justificação

A ênfase deve ser colocada na segurança dos alimentos e na protecção dos consumidores. A 
harmonização das disposições nacionais é necessária, a fim de assegurar que as diferenças 
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na regulamentação não afectem negativamente a saúde e o bem-estar públicos.

Alteração 3

Proposta de regulamento – acto modificativo
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) 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. Deve ficar claro 
que, se um alimento for alterado por um 
novo processo de produção, como a 
nanotecnologia ou a nanociência – sobre 
as quais não sabe ainda o suficiente para 
se proceder a uma avaliação dos riscos –
o alimento apenas deve ser colocado no 
mercado se tiver sido avaliado como 
sendo seguro através de uma avaliação 
dos riscos válida.

Or. nl

Justificação

O regulamento clarificar em que circunstâncias um alimento é considerado um novo 
alimento.
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Alteração 4

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. A clonagem de animais é 
incompatível com o ponto 20 do Anexo da 
Directiva do Conselho 98/58/CE, de 20 de 
Julho de 1998, relativa à protecção dos 
animais nas explorações pecuárias1. O 
ponto 20 estabelece que não serão 
utilizados processos naturais ou artificiais 
de reprodução que causem ou sejam 
susceptíveis de causar sofrimento ou 
lesões aos animais. Os alimentos obtidos a 
partir de animais clonados ou dos seus 
descendentes não devem ser, por 
conseguinte, incluídos na lista 
comunitária.
----------------
1 JO L 221, de 8.8.1998, p. 23.

Or. nl

Justificação

Uma ampla 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 do 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.

Os problemas para a saúde e o bem-estar dos animais causados pela clonagem significam 
que este processo é incompatível com o ponto 20 do Anexo da Directiva do Conselho 
98/58/CE.
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Alteração 5

Proposta de regulamento – acto modificativo
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 critérios que 
facilitem a avaliação para se saber se um 
alimento foi utilizado 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. 

Or. nl

Justificação

Clarificação e simplificação da proposta da Comissão.

Alteração 6

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A afirmação de que um alimento foi 
significativamente utilizado para consumo 

(13) A Comissão deve estabelecer um 
procedimento simples e transparente para 
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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.

os casos em que não disponha de 
informação sobre o consumo humano antes 
de 15 de Maio de 1997; os 
Estados-Membros devem ser envolvidos 
neste procedimento. O procedimento deve 
ser adoptado, o mais tardar, seis meses 
após a data de entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. nl

Justificação

Clarificação e simplificação da proposta da Comissão. Deve ficar claro que  
responsabilidades incumbirão à Comissão, quando o presente regulamento entrar em vigor.

Alteração 7

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

(15) É necessário aplicar um procedimento 
para a avaliação de segurança e a 
autorização que seja eficiente, limitado no 
tempo e transparente. A avaliação de 
segurança dos novos alimentos e a sua 
inclusão na lista comunitária deve 
efectuar-se em conformidade com o 
procedimento estabelecido no presente
Regulamento.

Or. nl
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Justificação

O Parlamento Europeu não tomou ainda uma decisão democrática sobre o procedimento 
uniforme de autorização.

Alteração 8

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Os aspectos éticos e ambientais 
devem ser considerados como parte da 
avaliação dos riscos durante o 
procedimento de autorização. Estes 
aspectos devem ser avaliados pelo Grupo 
Europeu de Ética para as Ciências e as 
Novas Tecnologias e pela Agência 
Europeia do Ambiente.

Or. nl

Justificação

Para além dos aspectos da protecção da saúde, dos interesses dos consumidores e da saúde 
animal, as avaliações dos riscos devem incluir igualmente a consideração dos aspectos éticos 
e ambientais.

Alteração 9

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A fim de se simplificarem os 
procedimentos, os requerentes deveriam 
ser autorizados a apresentar um único 
pedido para os alimentos regulados ao 
abrigo de diferentes legislações alimentares 
sectoriais. O Regulamento CE n.º 
[procedimento uniforme] deve, por 
conseguinte, ser alterado em 
conformidade.

(17) A fim de se simplificarem os 
procedimentos, os requerentes deveriam 
ser autorizados a apresentar um único 
pedido para os alimentos regulados ao 
abrigo de diferentes legislações alimentares 
sectoriais. A Comissão deve determinar a 
legislação alimentar sectorial aplicável ao
pedido.
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Or. nl

Justificação

Deve ser facilitada a apresentação de pedidos por parte dos fabricantes, independentemente 
da legislação alimentar sectorial aplicável ao pedido.

Alteração 10

Proposta de regulamento – acto modificativo
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. nl

Justificação

Clarificação e simplificação da proposta da Comissão.

Alteração 11

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Em circunstâncias específicas, no
sentido de estimular a investigação e o 
desenvolvimento na indústria 
agro-alimentar e, deste modo, a inovação 
as provas científicas recentemente 
desenvolvidas e os dados de propriedade 
industrial fornecidos em apoio de um 
pedido de inclusão de um novo alimento na 
lista comunitária não devem ser utilizados 
em benefício de outro requerente durante 
um período limitado sem o consentimento 

(20) 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 podem ser tratados como 
confidenciais, em conformidade com o 
disposto no presente regulamento. 
Simultaneamente, a Comissão deve 
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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. 

elaborar orientações sobre a forma como 
a transparência do procedimento 
relacionado com a confidencialidade das 
novas provas científicas e dos dados de 
propriedade pode ser assegurada para os 
consumidores. 

Or. nl

Justificação

As novas provas científicas e os dados de propriedade fornecidos em apoio de um pedido de 
inclusão de um novo alimento na lista comunitária devem ser tratados como sendo 
confidenciais.

Alteração 12

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os novos alimentos estão sujeitos às 
regras gerais de rotulagem estabelecidas na 
Directiva 2000/13/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 20 de Março de 
2000, relativa à aproximação das 
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, 
nesses casos, condições específicas de 
utilização ou obrigações em termos de 
rotulagem.

Or. nl
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Justificação

Ajustamento linguístico.

Alteração 13

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) No que respeita à avaliação de 
segurança e à gestão de alimentos 
tradicionais de países terceiros, deveriam 
ser tidos em conta os seus antecedentes de 
utilização alimentar segura no país terceiro 
de origem. Os antecedentes de utilização 
alimentar segura não deveriam incluir 
utilizações não alimentares ou utilizações 
não relacionadas com os regimes 
alimentares normais. Se os 
Estados-Membros e a Autoridade não 
apresentarem quaisquer objecções de 
segurança fundamentadas, baseadas em 
provas científicas, por exemplo, 
informação sobre efeitos adversos para a 
saúde, deveria ser permissível colocar os 
alimentos no mercado comunitário após a 
notificação da intenção de o fazer.

(23) No que respeita à avaliação de 
segurança e à gestão de alimentos 
tradicionais de países terceiros, deveriam 
ser tidos em conta os seus antecedentes de 
utilização alimentar segura no país terceiro 
de origem. Os antecedentes de utilização 
alimentar segura não deveriam incluir 
utilizações não alimentares ou utilizações 
não relacionadas com os regimes 
alimentares normais. Se os 
Estados-Membros e/ou a Autoridade não 
apresentarem quaisquer objecções de 
segurança fundamentadas, baseadas em 
provas científicas, por exemplo, 
informação sobre efeitos adversos para a 
saúde, será permissível colocar os 
alimentos no mercado comunitário após a 
notificação da intenção de o fazer, desde 
que não existam objecções de carácter 
ético.

Or. nl

Justificação

Deve ser claro que os Estados-Membros e/ou a Autoridade podem apresentar objecções. 
Mesmo que um produto seja seguro, podem existir objecções de carácter ético.
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Alteração 14

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

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

(2) O Grupo Europeu de Ética para as 
Ciências e as Novas Tecnologias criado 
por decisão da Comissão de 16 de 
Dezembro de 1997, será consultado 
sempre que necessário com vista a obter 
pareceres sobre questões éticas 
relacionadas com a colocação no mercado 
de novos alimentos. O Eurobarómetro 
pode ser utilizado, quando necessário, 
para realizar uma sondagem de opinião 
sobre a percepção ética dos novos 
alimentos pelo público europeu em geral.

Or. nl

Justificação

Deve ser tido em conta o facto de a sociedade considerar ou não um novo alimento como 
inaceitável por motivos éticos.

Alteração 15

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

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

O presente regulamento visa criar uma 
base para garantir um nível elevado de 
protecção da vida e da saúde humanas, da 
saúde e do bem-estar dos animais, do 
ambiente e dos interesses dos 
consumidores, embora sem deixar de 
assegurar o funcionamento eficaz do 
mercado interno.

Or. nl
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Justificação

Um elevado nível de protecção da saúde humana, do ambiente, do bem-estar dos animais e 
dos interesses dos consumidores reveste a maior prioridade. 

Alteração 16

Proposta de regulamento – acto modificativo
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 
data de entrada em vigor referida no 
artigo 20.º, Comissão publicará um 
relatório em que avaliará a situação no 
que se refere aos animais clonados. O 
relatório será transmitido ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, sendo 
acompanhado de uma proposta 
legislativa, se necessário.

Or. nl

Justificação

A decisão de colocar ou não alimentos derivados de animais clonados e seus descendentes no 
mercado não deve ser remetida parta o procedimento de comitologia, mas ser adoptada 
mediante um regulamento específico do Parlamento Europeu e do Conselho no âmbito do 
processo de co-decisão.

Alteração 17

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

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que necessário, poder-se-á 
determinar, nos termos do n.º 2 do artigo 
14.º, se um certo tipo de alimento é 
abrangido pelo presente regulamento.

3. Sempre que necessário, poder-se-á 
determinar, nos termos do n.º 3 do artigo 
14.º, se um certo tipo de alimento é 
abrangido pelo presente regulamento.
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Or. nl

Justificação

O Parlamento Europeu deve manter o direito de decidir a que alimentos o presente 
regulamento se aplica ou não.

Alteração 18

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 3 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Também são aplicáveis as definições 
seguintes:

2. São aplicáveis as definições seguintes 
aos alimentos colocados no mercado na 
Comunidade a partir de 15 de Maio de 
1997:

Or. nl

Justificação

Clarificação e simplificação da proposta da Comissão.

Alteração 19

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

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, incluindo um ou mais 
microorganismos, cuja história de 
utilização segura na Comunidade não 
tenha sido ainda averiguada.

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 
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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.

Or. nl

Justificação

A tónica deve ser colocada na utilização segura de alimentos colocados no mercado a partir 
de 15 de Maio de 1997.

Alteração 20

Proposta de regulamento – acto modificativo
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 ou animal 
quando for aplicada ao vegetal e ao animal 
uma técnica de criação não tradicional, à 
excepção dos alimentos derivados de 
animais clonados e seus descendentes;

Or. nl

Justificação

A decisão de colocar ou não alimentos derivados de animais clonados e seus descendentes no 
mercado não deve ser remetida para o procedimento de comitologia, mas ser adoptada 
mediante um regulamento específico do Parlamento Europeu e do Conselho no âmbito do 
processo de co-decisão.
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Alteração 21

Proposta de regulamento – acto modificativo
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.

iii) Alimentos que tenham sido submetidos
a um novo processo de produção,
incluindo alimentos produzidos com a 
ajuda da nanotecnologia, mas não 
exclusivamente, 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. nl

Justificação

A fim de ser considerado um novo alimento, é suficiente que um novo processo de produção 
afecte o valor nutricional, o metabolismo ou o conteúdo da substância indesejável.

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Por «alimento tradicional de um país 
terceiro» entende-se um novo alimento 
com antecedentes de utilização alimentar 
num país terceiro, o que significa que o 
alimento em questão fez e continua a fazer 
parte do regime alimentar normal de uma 
grande parte da população do país durante, 
pelo menos, 50 anos;

Or. nl

Justificação

Clarificação das definições.
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Alteração 23

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 3 – n.º 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 no regime alimentar normal de 
uma grande parte da população.

Or. nl

Justificação

Clarificação das definições.

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) Por "animais clonados" entende-se 
animais produzidos mediante um método 
de reprodução artificial assexuada, com o 
objectivo de produzir uma cópia 
geneticamente idêntica ou quase idêntica 
de um animal;

Or. nl

Justificação

Clarificação das definições
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Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) Por "descendentes de animais 
clonados" entende-se animais produzidos 
através de reprodução sexual, nos casos 
em que pelo menos um dos pais é um
animal clonado;

Or. nl

Justificação

Clarificação das definições.

Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

c-C) Por "produzido com o auxílio da 
nanotecnologia"entende-se um produto 
que contém, é constituído por ou é não 
superior a 100 nm de comprimento, 
largura ou altura produzido com a ajuda 
de substâncias sintéticas.

Or. nl

Justificação

Clarificação das definições.
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Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. A Comissão recolhe informação dos 
Estados-Membros e/ou de operadores de 
empresas do sector alimentar para 
determinar até que ponto um alimento 
recai no âmbito do presente regulamento.

Or. nl

Justificação

Clarificação e simplificação da proposta da Comissão. Há que tornar claro quais as 
responsabilidades atribuídas à Comissão após a entrada em vigor do presente regulamento. 

Alteração 28

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que não disponha de 
informações sobre a utilização para 
consumo humano até 15 de Maio de 1997, 
a Comissão decide quanto ao 
procedimento a seguir, o mais tardar seis 
meses após a entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. nl
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Alteração 29

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 5 – n.º 1

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»).

1. 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. nl

Justificação

A prestação de informações aos consumidores, fabricantes e outras partes interessadas é 
uma prioridade.

Alteração 30

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os alimentos obtidos a partir de 
animais clonados ou dos seus 
descendentes não são colocados na lista 
comunitária.

Or. nl

Justificação

A decisão sobre a comercialização de alimentos derivados de animais clonados e dos seus 
descendentes não deve ser objecto do procedimento de comitologia, mas sim de um 
regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho adoptado nos termos do procedimento de 
co-decisão.
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Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. nl

Justificação

A saúde animal também é aqui relevante.

Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

c-A) O parecer da Agência Europeia do 
Ambiente indicando em que medida o 
processo de produção e consumo normal 
tem um impacto negativo no meio 
ambiente deve ser tido em conta na 
avaliação; 

Or. nl

Justificação

Importa igualmente que os aspectos ambientais sejam considerados como condição para 
inclusão na lista comunitária.
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Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

c-B) O parecer do Grupo Europeu de 
Ética para as Ciências e as Novas 
Tecnologias sobre eventuais objecções 
éticas deve ser tido em conta na avaliação. 

Or. nl

Justificação

Importa igualmente que os aspectos éticos sejam considerados como condição para inclusão 
na lista comunitária.

Alteração 34

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. A lista comunitária é actualizada em 
conformidade com o procedimento 
estabelecido no presente Regulamento.

Or. nl

Justificação

Como ainda não foi tomada qualquer decisão democrática sobre o processo de autorização 
uniforme, não é claro se este procedimento será, em última análise, o procedimento mais 
adequado para novos alimentos.
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Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. nl

Justificação

Como o artigo 12.º da proposta da Comissão está a ser alterado, o n.º 3 do artigo 7.º da 
proposta da Comissão deve ser suprimido. 

Alteração 36

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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3, segundo parágrafo, do presente artigo.

Or. nl

Justificação

Como o artigo 12.º da proposta da Comissão está a ser alterado, o n.º 4 do artigo 7.º da 
proposta da Comissão deve ser suprimido.

Alteração 37

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Processo de autorização

1. 1. O requerente deve fornecer os 
seguintes dados à Comissão:
(a) Nome e endereço do requerente, 
(b) Designação do alimento e suas 
especificações, incluindo o(s) processo(s) 
de produção utilizado(s);
(c) Informações relativas às propriedades 
físico-químicas do novo alimento ou do 
novo ingrediente alimentar;  
(d) Dados sobre o perfil de impureza para 
uma preparação normal; 
(e) Uma especificação da identidade e 
pureza do novo ingrediente alimentar; 
(f) Uma descrição pormenorizada do 
método de produção e de fabrico; 
(g) Uma cópia dos estudos que tenham 
sido efectuados, incluindo, se disponíveis, 
estudos independentes e avaliados pelos 
pares e qualquer outro material disponível 
que demonstre que o género alimentício 
cumpre os requisitos estabelecidos no 
artigo 6.º;
(h) Uma análise, baseada em informações 
e dados adequados, que demonstre que as 
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características do alimento não são 
diferentes das do seu equivalente 
convencional, tendo em conta os limites 
geralmente aceites de variação natural de 
tais características;
(i) Se for caso disso, as condições de 
colocação no mercado do alimento ou dos 
alimentos a partir dele produzidos, 
incluindo as condições específicas de 
utilização e manuseamento;
(j) Se for caso disso, uma proposta de 
monitorização da utilização do género 
alimentício para consumo humano após a 
sua colocação no mercado; 
(k) Uma síntese do processo sob forma 
normalizada.
2. A Comissão deve transmitir o pedido à 
entidade competente no prazo de 14 dias 
após recepção do mesmo A autoridade 
transmite o seu parecer à Comissão 
dentro de nove meses a contar da data de 
recepção do pedido. 
3. A Comissão decide em última análise se 
um alimento pode ser incluído na lista 
comunitária. O procedimento de 
actualização da lista comunitária é 
determinado de acordo com o 
procedimento previsto no n.º 2 do 
artigo 14.º.

Or. nl

Justificação

Como ainda não foi tomada qualquer decisão democrática sobre o processo de autorização 
uniforme, não é claro se este procedimento será, afinal, o procedimento mais adequado para 
novos alimentos. O procedimento proposto está intimamente ligado ao procedimento previsto 
no 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, que foi cuidadosamente redigido tendo em vista a protecção do consumidor e do 
ambiente, e também se assemelha ao procedimento específico para os novos alimentos, 
recentemente elaborado.
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Alteração 38

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

Texto da Comissão Alteração

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

Nesse caso, o alimento não é colocado no 
mercado na Comunidade e aplicam-se os 
artigos 5.° a 7.°.

Or. nl

Justificação

O presente artigo é alterado de acordo com o artigo 7.º. 

Alteração 39

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

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

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. nl
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Justificação

As PME devem beneficiar de apoio e assistência da Comissão na preparação e apresentação 
de pedidos ao abrigo do presente regulamento. 

Alteração 40

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Ao avaliar a segurança de novos alimentos, 
a autoridade: 

Ao avaliar a segurança de novos alimentos, 
a autoridade: 

(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;

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

(b) Tem em conta:

(i) no caso de alimentos tradicionais de um 
país terceiro, antecedentes de utilização 
alimentar segura;

(ii) a composição do novo alimento, 
especialmente os níveis de anti-nutrientes 
e toxinas naturalmente presentes; 
(iii) o método de preparação e as 
especificações do novo ingrediente 
alimentar; 
(iv) o potencial alergénico do novo 
alimento;
(v) avaliações de 
metabolismo/toxicocinética do novo 
ingrediente alimentar; 
(vi) avaliações da toxicidade animal do 
novo ingrediente alimentar; 
(vii) avaliações da tolerância humana ao 
novo ingrediente alimentar;
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Or. xm

Justificação

Ao avaliar a segurança dos novos alimentos, a autoridade também deve ter em conta 
aspectos como a composição, o potencial alergénico e a toxicidade dos novos alimentos.

Alteração 41

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 12 – título

Texto da Comissão Alteração

Protecção dos dados Confidencialidade

Or. nl

Alteração 42

Proposta de regulamento – acto modificativo
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.

1. A pedido do requerente, com base em 
informação adequada e passível de 
verificação incluída no processo de 
candidatura, os dados de fabrico podem 
ser tratados com carácter confidencial. 
Em tais casos, deve ser dada uma 
justificação susceptível de verificação.

2. A Comissão, após consulta do 
requerente, determina quais os dados de 
fabrico a tratar com carácter 
confidencial. 
3. Após recepção do parecer da 
autoridade, a Comissão deve publicar as 
seguintes informações:
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a) Nome e endereço do requerente,
b) Uma descrição que permita a 
identificação do alimento ou ingrediente 
alimentar;
c) A utilização dada ao alimento ou 
ingrediente alimentar; 
d) Uma síntese do processo, à excepção 
dos elementos que se revestem de carácter 
confidencial;  
e) A data de recepção de um pedido 
completo.

Or. nl

Justificação

O presente regulamento deve incluir medidas actualmente incluídas no Regulamento (CE) n.º 
1852/2001, o qual expirará quando o presente regulamento entrar em vigor. 

Alteração 43

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 19

Texto da Comissão Alteração

Alterações ao Regulamento (CE) 
n.º [procedimento uniforme]

Suprimido

O Regulamento (CE) n.º [procedimento 
uniforme] é alterado do seguinte modo:
(1) O título passa a ter a seguinte 
redacção:
«Regulamento (CE) n.° XXX/XXXX do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 
[data] que estabelece um procedimento de 
autorização uniforme aplicável a aditivos, 
enzimas e aromas alimentares e a novos 
alimentos».
(2) No artigo 1º, o primeiro parágrafo do 
n.º 1 passa a ter a seguinte redacção: 
“1. «O presente regulamento estabelece 
um procedimento de avaliação e de 

Adlib Express Watermark



PR\730938PT.doc 33/37 PE409.414v01-00

PT

autorização uniforme (em seguida 
designado «procedimento uniforme») dos 
aditivos alimentares, das enzimas 
alimentares, e dos aromas alimentares e 
fontes de aromas alimentares utilizados 
ou destinados a serem utilizados nos ou 
sobre os géneros alimentícios e dos novos 
alimentos (em seguida designados 
«substâncias ou produtos»), que contribui 
para a livre circulação de alimentos na 
Comunidade e para assegurar um elevado 
nível de protecção da saúde humana e dos 
interesses dos consumidores.».
(3) No artigo 1.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redacção:
“2. O procedimento uniforme determina 
as modalidades processuais que regem a 
actualização das listas de substâncias ou 
produtos cuja colocação no mercado é 
autorizada por força dos Regulamentos 
(CE) n.° AAA/2007, (CE) n.° BBB/2007, 
(CE) n.° CCC/2007 e CE n.º DDD/DDDD 
(em seguida designados «legislações 
alimentares sectoriais»).».
(4) No n.º 3 do artigo 1.°, nos n.ºs 1 e 2 do 
artigo 2.°, no n.º 2 do artigo 9.°, no n.º 1 
do artigo 12.° e no artigo 13.° o termo 
«substância» ou «substâncias» é 
substituído pela expressão «substância ou 
produto» ou «substâncias ou produtos». 
(5) O título do artigo 2.º passa a ter a 
seguinte redacção:
«Lista comunitária de substâncias ou 
produtos»
(6) No artigo 4.º, é aditado o seguinte n.º 
3:
“3. Pode ser apresentado um único pedido 
referente a uma substância ou produto 
para actualizar as diferentes listas 
comunitárias regulamentadas por várias 
legislações alimentares sectoriais, na 
medida em que o pedido obedeça aos 
requisitos de cada uma das legislações 
alimentares sectoriais.».
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(7) É aditada a seguinte frase no início do 
n.º 1 do artigo 6.°: 
«Caso sobrevenham preocupações de 
segurança levantadas por motivos 
científicos, é identificada e solicitada ao 
requerente informação adicional 
relativamente à avaliação dos riscos.»

Or. nl

Justificação

O artigo 19.º da proposta da Comissão é suprimido em conformidade com o artigo 7.º-A. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A proposta da Comissão modifica o Regulamento (CE) n.º 258/97, a fim de simplificar e 
centralizar o procedimento de autorização e comercialização de novos alimentos. Por este 
motivo, impôs-se um novo regulamento. A relatora considera que, uma vez que se optou pela 
adopção de um regulamento, deve ficar muito claro qual o seu objectivo. 

Na opinião da relatora, o novo regulamento relativo aos novos alimentos visa alcançar um 
elevado nível de segurança dos alimentos, de defesa do consumidor, de protecção do ambiente 
e da saúde animal, observando sempre o princípio da precaução, em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.° 178/2002 que determina os princípios e normas gerais da legislação 
alimentar, cria a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos e estabelece 
procedimentos em matéria de segurança dos géneros alimentícios1. Todos os outros objectivos 
revestem uma importância secundária. 

Por outro lado, os novos alimentos não devem pôr em perigo os consumidores, nem tampouco 
induzi-los em erro. Sempre que os novos alimentos sirvam para substituir outros alimentos, 
não devem, aos olhos dos consumidores, ser inferiores do ponto de vista nutricional.

A proposta da Comissão procura esclarecer a definição de novos alimentos, assim como as 
definições conexas. A relatora apoia este objectivo, mas considera que a Comissão não  o 
conseguiu alcançar. A sua proposta não inclui definições claras, e a relatora esclareceu, por 
conseguinte, as definições existentes, completando-as, sempre que necessário, com outras 
novas. Estas incluem, por exemplo, uma definição de alimentos derivados de  animais 
clonados e alimentos produzidos com recurso à nanotecnologia. 

A relatora considera muito importante que os alimentos derivados de animais clonados sejam 
excluídos do âmbito do regulamento relativo aos novos alimentos. Como ainda não foi 
alcançado nenhum acordo democrático sobre as vantagens destes alimentos, particularmente 
do ponto de vista da saúde e do bem-estar animal, a decisão de colocar ou não no mercado 
alimentos derivados de animais clonados e seus descendentes não pode ficar a cargo do 
procedimento de comitologia. Deve, ao invés, ser resolvido por meio de um regulamento 
específico do Parlamento Europeu e do Conselho e no âmbito do processo de co-decisão. Por 
fim, deve igualmente ponderar-se se existem razões éticas que levem a sociedade a considerar 
os  novos alimentos não comestíveis.

Todos os pedidos de autorização para os novos alimentos serão apresentados à Comissão e 
devem cumprir os critérios estabelecidos no presente regulamento. Serão depois transmitidos 
para apreciação à Autoridade Europeia  para a Segurança dos Alimentos (AESA), que 
avaliará a segurança dos alimentos. Esta avaliação deve igualmente ter em conta aspectos 
éticos e ambientais. Consequentemente, os pareceres do Grupo Europeu de Ética para as 
Ciências e as Novas Tecnologias e da Agência Europeia do Ambiente devem ser incluídos na 
avaliação da segurança. Actualmente, a Comissão promete aos consumidores e aos cidadãos 
que assumirá a responsabilidade pelos aspectos ambientais e do bem-estar dos animais, 

                                               
1 JO L 31 de 1.2.2002, pp. 1–24.
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nomeadamente em virtude dos problemas em matéria de alterações climáticas e de bem-estar 
dos animais. Por conseguinte, a política europeia deve revestir um carácter geral e são no que 
toca a todos  os domínios pertinentes da legislação, o que inclui, por isso, o regulamento 
relativo aos novos alimentos.

A proposta da Comissão procura tornar o procedimento de autorização mais eficaz, 
transparente e aplicá-lo da melhor forma. Este aspecto contribuirá para uma melhor aplicação 
do regulamento e dará aos consumidores maior poder e mais possibilidades de escolha, 
porque disporão de mais informações. Também aqui a Comissão se adiantou ao considerar 
que o regulamento relativo aos novos alimentos deve ser regido, nomeadamente, pelo 
regulamento que estabelece um procedimento de autorização comum para aditivos 
alimentares, enzimas alimentares e  aromas alimentares. O Parlamento Europeu e o Conselho 
não tomaram ainda uma decisão democrática relativa ao procedimento de autorização 
uniforme. A relatora optou, assim, por propor um procedimento de autorização baseado no 
procedimento estabelecido no 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 modificados1 que foi cuidadosamente elaborado, tendo em vista a 
defesa do consumidor e a protecção do ambiente, e também o procedimento específico mais 
recente concebido para os novos alimentos.

Para os alimentos tradicionais dos países terceiros, a Comissão propõe um procedimento de 
autorização mais simples, ao abrigo do qual a segurança será avaliada à luz do historial de 
uma utilização segura no  país de origem. É importante que seja precisado com rigor que 
período de utilização segura de tais alimentos tradicionais dos países terceiros é 
suficientemente longo para garantir a segurança do produto, pelo que a relatora propõe um 
período de 50 anos, em vez  de “ de uma geração” proposta pela Comissão, o que é difícil de 
definir. 

A proposta da Comissão pretende alcançar um certo nível de protecção dos dados durante um 
período de cinco anos para pedidos ao abrigo do presente regulamento. Isto surpreende a 
relatora, dado que a Comissão aduziu uma linha de argumentação completamente diferente 
durante a apreciação do procedimento de autorização uniforme no Parlamento Europeu. A 
Comissão alegou que um sistema de protecção de dados resultaria num aumento de 
regulamentação e tornaria mais complexos os sistemas de monitorização e os processos 
administrativos. Além disso, um sistema de protecção de dados constituiria um obstáculo à 
livre circulação de mercadorias seguras e que preenchem os critérios da legislação pertinente, 
que é contrária aos objectivos de uma medida adoptada nos termos do artigo 95.° do Tratado 
CE. 

Esta incoerência nas propostas legislativas da Comissão é muito insatisfatória. A relatora 
propõe, por conseguinte, manter o sistema de confidencialidade de dados de fabrico previstos 
no Regulamento (CE) n.° 1852/2001 da Comissão, de 20 de Setembro de 2001, que 
estabelece as normas específicas para disponibilizar ao público determinada informação e 
para a protecção de dados apresentados por candidatos ao abrigo do Regulamento (CE) 
n.° 258/97 do Parlamento Europeu e do Conselho2.

                                               
1 JO L 268 de 18.10.2003, pp. 1–23.
2 JO L 253 de 21.9.2001, pp. 17–18
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A proposta da Comissão prevê que os Estados-Membros sejam instados a impor sanções a 
quem violar as disposições do regulamento relativo aos novos alimentos. A relatora sublinha 
que o Direito penal é sempre da competência dos Estados-Membros. Pretende-se que os 
Estados-Membros possam decidir livremente se uma sanção deve ser imposta ao abrigo do 
Direito penal, administrativo ou de outra natureza. Conquanto os Estados-Membros tomem 
medidas adequadas contra as violações do regulamento relativo aos novos alimentos, verão 
sempre cumpridas as suas obrigações ao abrigo do Direito comunitário .

A relatora apoia todas as medidas no sentido de diminuir sobrecargas administrativas e 
melhorar transparência e a eficiência. Contudo, estas nunca deverão poder pôr em risco o 
objectivo primordial do regulamento relativo aos novos alimentos, a saber, a segurança dos 
alimentos e a defesa do consumidor. 

Adlib Express Watermark


	730938pt.doc

