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Artigo 48-C – n.º 3 – parágrafo 3-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 Os Estados-Membros sujeitam tais 

omissões à autorização prévia de uma 

autoridade competente a nível nacional. 

Todos os anos, as empresas solicitam uma 

nova autorização à autoridade 

competente, que tomará uma decisão com 

base numa nova avaliação da situação. 

Caso as informações omitidas deixem de 

cumprir os requisitos estabelecidos no 

parágrafo 3-A, devem ser imediatamente 

tornadas públicas. A partir do final do 

período de confidencialidade, a empresa 

deve também divulgar retroativamente, 

sob a forma de média aritmética, as 

informações exigidas nos termos do 

presente artigo relativamente aos anos 

anteriores abrangidos pelo período de 

confidencialidade. 
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Texto da Comissão Alteração 

 Caso a Comissão conclua, após ter 

efetuado uma avaliação das informações 

recebidas nos termos do parágrafo 3-C, 

que o requisito previsto no parágrafo 3-A 

não foi preenchido, a empresa em causa 

deve disponibilizar de imediato essa 

informação ao público. A partir do final 

do período de confidencialidade, a 

empresa deve também divulgar 

retroativamente, sob a forma de média 

aritmética, as informações exigidas nos 

termos do presente artigo relativamente 

aos anos anteriores abrangidos pelo 

período de confidencialidade. 
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