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5.12.2018 A8-0417/151 

Alteração  151 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparência e sustentabilidade do sistema da UE para a avaliação dos riscos na cadeia 

alimentar 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 1  – alínea a) 

Regulamento (CE) n.º 1935/2004 

Artigo 9 – n.º 1 – alínea c) – subalínea ii) 

 

Texto da Comissão Alteração 

ii) garantir o acesso do público ao 

pedido, às informações de apoio 

pertinentes e a qualquer informação 

suplementar apresentada pelo requerente, 

em conformidade com os artigos 19.º e 

20.º. 

ii) garantir o acesso do público ao 

pedido, às informações de apoio 

pertinentes e a qualquer informação 

suplementar apresentada pelo requerente, 

em simultâneo com a publicação do seu 

projeto de parecer científico, em 

conformidade com os artigos 19.º e 20.º. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/152 

Alteração  152 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparência e sustentabilidade do sistema da UE para a avaliação dos riscos na cadeia 

alimentar 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 2  

Regulamento (CE) n.º 1935/2004 

Artigo 19 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Autoridade deve tornar públicos 

o pedido de autorização, as informações de 

apoio pertinentes e qualquer informação 

suplementar fornecida pelo requerente, 

bem como os seus pareceres científicos, em 

conformidade com o artigo 38.º, os artigos 

39.º a 39.º-F e o artigo 40.º do 

Regulamento (CE) n.º 178/2002, que se 

aplicam mutatis mutandis, e o artigo 20.º 

do presente regulamento. 

1. A Autoridade deve tornar públicos 

o pedido de autorização, as informações de 

apoio pertinentes e qualquer informação 

suplementar fornecida pelo requerente, em 

simultâneo com os seus projetos de 

pareceres científicos, em conformidade 

com o artigo 38.º, os artigos 39.º a 39.º-F e 

o artigo 40.º do Regulamento (CE) 

n.º 178/2002, que se aplicam mutatis 

mutandis, e o artigo 20.º do presente 

regulamento. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/153 

Alteração  153 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparência e sustentabilidade do sistema da UE para a avaliação dos riscos na cadeia 

alimentar 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 7 – parágrafo 1 – ponto 2  

Regulamento (CE) n.º 1331/2008 

Artigo 11 

 

Texto da Comissão Alteração 

Se a Comissão solicitar um parecer nos 

termos do artigo 3.º, n.º 2, do presente 

regulamento, a Autoridade deve tornar 

públicos o pedido de autorização, as 

informações de apoio pertinentes e 

qualquer informação suplementar fornecida 

pelo requerente, bem como os seus 

pareceres científicos, em conformidade 

com o artigo 38.º, os artigos 39.º a 39.º-F e 

o artigo 40.º do Regulamento (CE) n.º 

178/2002.  Deve, além disso, tornar 

públicos os pedidos de parecer e as 

prorrogações de prazos referidas no artigo 

6.º, n.º 1, do presente regulamento. 

Se a Comissão solicitar um parecer nos 

termos do artigo 3.º, n.º 2, do presente 

regulamento, a Autoridade deve tornar 

públicos o pedido de autorização, as 

informações de apoio pertinentes e 

qualquer informação suplementar fornecida 

pelo requerente, em simultâneo com a 

publicação dos seus projetos de pareceres 

científicos, em conformidade com o 

artigo 38.º, os artigos 39.º a 39.º-F e o 

artigo 40.º do Regulamento (CE) 

n.º 178/2002. Deve, além disso, tornar 

públicos os pedidos de parecer e as 

prorrogações de prazos referidas no artigo 

6.º, n.º 1, do presente regulamento. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/154 

Alteração  154 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparência e sustentabilidade do sistema da UE para a avaliação dos riscos na cadeia 

alimentar 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b) 

Regulamento (UE) n.º 2015/2283 

Artigo 10 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. Se a Comissão solicitar um parecer 

da Autoridade Europeia para a Segurança 

dos Alimentos («Autoridade»), esta deve 

assegurar o acesso do público ao pedido 

em conformidade com o artigo 23.º e dar o 

seu parecer sobre se a atualização é 

suscetível de afetar a saúde humana. 

3. Se a Comissão solicitar um parecer 

da Autoridade Europeia para a Segurança 

dos Alimentos («Autoridade»), esta deve 

assegurar o acesso do público ao pedido 

em conformidade com o artigo 23.º em 

simultâneo com a publicação do seu 

projeto de parecer em resposta à questão 

relativa à possibilidade de a atualização 

afetar a saúde humana. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/155 

Alteração  155 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparência e sustentabilidade do sistema da UE para a avaliação dos riscos na cadeia 

alimentar 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 2 

Regulamento (UE) n.º 2015/2283 

Artigo 15 – nº 1 – último período 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Autoridade deve garantir o acesso do 

público à notificação nos termos do 

artigo 23.º. 

A Autoridade deve garantir o acesso do 

público à notificação nos termos do 

artigo 23.º quando publicar o seu relatório 

técnico. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/156 

Alteração  156 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparência e sustentabilidade do sistema da UE para a avaliação dos riscos na cadeia 

alimentar 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b) 

Regulamento (UE) n.º 2015/2283 

Artigo 16 – nº 2 – último período 

 

Texto da Comissão Alteração 

A Autoridade deve garantir o acesso do 

público ao pedido, às informações de apoio 

pertinentes e a qualquer informação 

suplementar apresentada pelo requerente 

em conformidade com o artigo 23.º. 

A Autoridade deve garantir o acesso do 

público aos elementos não confidenciais 

do pedido, às informações de apoio 

pertinentes e a qualquer informação 

suplementar apresentada pelo requerente, 

bem como à notificação dos problemas de 

segurança, em simultâneo com a 

publicação do seu projeto de parecer 

científico e em conformidade com o artigo 

23.º. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/157 

Alteração  157 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Transparência e sustentabilidade do sistema da UE para a avaliação dos riscos na cadeia 

alimentar 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

Proposta de regulamento 

Artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 4 

Regulamento (UE) n.º 2015/2283 

Artigo 23 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Se Comissão solicitar um parecer 

em conformidade com os artigos 10.º, n.º 3, 

e 16.º do presente regulamento, a 

Autoridade deve tornar públicos o pedido 

de autorização, as informações de apoio 

pertinentes e qualquer informação 

suplementar fornecida pelo requerente, 

bem como os seus pareceres científicos, 

em conformidade com o artigo 38.º, os 

artigos 39.º a 39.º-F e o artigo 40.º do 

Regulamento (CE) n.º 178/2002, bem 

como com o presente artigo.  

1. Se Comissão solicitar um parecer 

em conformidade com os artigos 10.º, n.º 3, 

e 16.º do presente regulamento, a 

Autoridade deve tornar públicos o pedido 

de autorização, as informações de apoio 

pertinentes e qualquer informação 

suplementar fornecida pelo requerente, em 

simultâneo com o seu projeto de parecer 

científico, em conformidade com o 

artigo 38.º, os artigos 39.º a 39.º-F e o 

artigo 40.º do Regulamento (CE) 

n.º 178/2002, bem como com o presente 

artigo.  

Or. en 

 

 


