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20.3.2019 A8-0175/102

Alteração 102
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Estabelecimento de um enquadramento para promover o investimento sustentável
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º Artigo 13.º

As salvaguardas mínimas referidas no 
artigo 3.º, alínea c), consistem em 
procedimentos implementados pela 
empresa que exerce uma atividade 
económica com o objetivo de assegurar 
que são respeitados os princípios e os 
direitos estabelecidos nas oito convenções 
fundamentais identificadas na declaração 
da Organização Internacional do 
Trabalho relativa aos princípios e direitos 
fundamentais no trabalho, 
nomeadamente: o direito a não ser 
submetido a trabalho forçado, a liberdade 
de associação, o direito dos trabalhadores 
a organizarem-se, o direito à negociação 
coletiva, a igualdade de remuneração 
entre homens e mulheres para um 
trabalho de igual valor, a não 
discriminação ao nível das oportunidades 
e do tratamento no que diz respeito ao 
emprego e à atividade profissional, bem 
como o direito a não ser submetido a 
trabalho infantil.

1. As salvaguardas mínimas referidas 
no artigo 3.º, alínea c), consistem em 
procedimentos implementados pela 
empresa que exerce uma atividade 
económica com o objetivo de assegurar 
que são respeitados os princípios 
anumerados no anexo I-A.

1-A. As salvaguardas mínimas devem 
ser aplicadas, envidando todos os 
esforços, pela empresa que desenvolve 
uma atividade económica.
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1-B. As salvaguardas mínimas devem 
ser coerentes com os Princípios 
Orientadores das Nações Unidas sobre 
Empresas e Direitos Humanos e as 
Orientações de Dever de Diligência da 
OCDE para a Conduta Empresarial 
Responsável (2018), bem como com o 
anexo I-A. No presente contexto, entende-
se por dever de diligência o procedimento 
ou o conjunto de procedimentos que as 
empresas aplicam para identificar, 
prevenir, atenuar e justificar o modo 
como dão resposta aos seus impactos 
negativos potenciais e efetivos em matéria 
de direitos humanos, incluindo os direitos 
humanos dos trabalhadores, no contexto 
da atividade económica, das cadeias de 
abastecimento e das relações comerciais 
da empresa.
1-C. A Comissão fica habilitada a 
complementar o presente artigo com um 
ato delegado que especifique os critérios 
para determinar se os requisitos do 
presente artigo estão a ser cumpridos. Ao 
elaborar esse ato delegado, a Comissão 
tem em conta os princípios enumerados 
no anexo I-A. A Comissão adota esse ato 
delegado até 31 de dezembro de 2020.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/103

Alteração 103
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Estabelecimento de um enquadramento para promover o investimento sustentável
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposta de regulamento
Anexo I-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo I-A
1. Para efeitos do artigo 13.º, será 
considerado o seguinte enquadramento:
(a) Os princípios e os direitos 
estabelecidos nas oito convenções 
fundamentais identificadas na declaração 
da Organização Internacional do 
Trabalho relativa aos princípios e direitos 
fundamentais no trabalho, 
nomeadamente: o direito a não ser 
submetido a trabalho forçado, a liberdade 
de associação, o direito dos trabalhadores 
a organizarem-se, o direito à negociação 
coletiva, a igualdade de remuneração 
entre homens e mulheres para um 
trabalho de igual valor, a não 
discriminação ao nível das oportunidades 
e do tratamento no que diz respeito ao 
emprego e à atividade profissional, bem 
como o direito a não ser submetido a 
trabalho infantil.
(b) A Carta Internacional dos Direitos 
Humanos;
(c) A Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia;
(d) Os Princípios Orientadores da 
ONU sobre Empresas e Direitos 
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Humanos;
(e) As Diretrizes da OCDE para as 
Empresas Multinacionais;
2. Para efeitos do artigo 13.º, quando 
necessário e adequado, será considerado 
o seguinte enquadramento:
(a) Os Princípios das Nações Unidas 
para o Investimento Responsável – 
Enquadramento em matéria de prestação 
de informações,
(b) As Diretrizes Voluntárias da FAO 
para uma Gestão Responsável em matéria 
de Posse da Terra, Pescas e Florestas, no 
Contexto da Segurança Alimentar 
Nacional,
(c) A Declaração das Nações Unidas 
sobre os Direitos dos Povos Indígenas, 
(d) A Convenção das Nações Unidas 
relativa à Proteção do Património 
Mundial, Cultural e Natural,
(e) O Quadro de Sendai para a 
Redução dos Riscos de Catástrofe 2015-
2030,
(f) A Convenção sobre a Diversidade 
Biológica,
(g) As diretrizes da OCDE – Conduta 
Empresarial Responsável para 
Investidores Institucionais – Pressupostos 
essenciais do dever de diligência ao 
abrigo das Orientações da OCDE para 
Investidores Multinacionais (2017),
3. Os procedimentos referidos no 
artigo 13.º, n.º 1, alínea b), devem: 
(-a) Assegurar uma integração 
suficiente da identificação e da gestão dos 
riscos de sustentabilidade nas tomadas de 
decisão de investimento, exigindo aos 
investidores que identifiquem, previnam, 
atenuem e justifiquem os fatores ESG;
(a) Ter em conta a natureza e a escala 
das operações, das cadeias de 
abastecimento e das relações comerciais 
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da empresa;
(b) Avaliar e dar resposta aos 
impactos negativos em matéria de direitos 
humanos da própria atividade económica, 
bem como dos produtos e serviços 
utilizados e produzidos por essa atividade 
económica, considerando, em particular, 
a sua produção, utilização e, se for caso 
disso, fim de vida;
(c) Estar em conformidade com o 
princípio da precaução e ter por base os 
riscos, ou seja, o nível de dever de 
diligência aplicado deve ser proporcional 
à gravidade e à probabilidade dos 
impactos negativos; a atenção deve estar, 
em primeiro lugar, na prevenção dos 
impactos negativos e, quando a prevenção 
não é possível, na atenuação, prevenção 
da recorrência e, se for caso disso, na 
resolução dos impactos;
(d) Ser apoiados por políticas e 
sistemas de gestão pertinentes para 
reforçar uma abordagem sistemática, pró-
ativa e reativa à contínua identificação e 
gestão dos impactos em matéria de 
direitos humanos;
(e) Ter por base os compromissos 
assumidos com as partes interessadas, que 
incluem os trabalhadores e outros 
indivíduos ou grupos potencialmente 
afetados;
(f) Fornecer informações relevantes 
aos investidores e a outras partes 
interessadas, para lhes permitir avaliar o 
cumprimento das salvaguardas mínimas.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/104

Alteração 104
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Estabelecimento de um enquadramento para promover o investimento sustentável
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os critérios técnicos de avaliação 
referidos no n.º 1 devem assegurar que as 
atividades de geração de energia que 
usem combustíveis fósseis sólidos não 
sejam consideradas atividades económicas 
sustentáveis. Os critérios técnicos de 
avaliação devem assegurar que as 
atividades económicas que contribuem 
para efeitos de dependência do carbono 
não sejam consideradas atividades 
económicas sustentáveis.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/105

Alteração 105
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Estabelecimento de um enquadramento para promover o investimento sustentável
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 17

Texto da Comissão Alteração

Artigo 17.º Artigo 17.º

Cláusula de revisão Cláusula de revisão

1. Até 31 de dezembro de 2021, e, 
subsequentemente, de três em três anos, a 
Comissão deve publicar um relatório sobre 
a aplicação do presente Regulamento. Esse 
relatório deve avaliar o seguinte:

1. Até 31 de dezembro de 2021, e, 
subsequentemente, de três em três anos, a 
Comissão deve publicar um relatório sobre 
a aplicação e o impacto do presente 
regulamento. Esse relatório deve avaliar o 
seguinte:

(a) Os progressos realizados na 
implementação do presente regulamento no 
que diz respeito à conceção dos critérios 
técnicos de avaliação aplicáveis às 
atividades económicas sustentáveis do 
ponto de vista ambiental;

(a) Os progressos realizados na 
implementação do presente regulamento no 
que diz respeito à conceção dos critérios 
técnicos de avaliação baseados em 
indicadores aplicáveis às atividades 
económicas sustentáveis do ponto de vista 
ambiental e às atividades com impacto 
ambiental negativo;

(b) A possível necessidade de rever os 
critérios estabelecidos no presente 
regulamento para se considerar que uma 
atividade económica é sustentável do ponto 
de vista ambiental;

(b) A possível necessidade de rever os 
critérios e a lista de indicadores 
estabelecidos no presente regulamento para 
se considerar que uma atividade económica 
é sustentável do ponto de vista ambiental 
ou tem impacto ambiental negativo, para 
facilitar a inovação e a transição 
sustentável;

(c) A conveniência de alargar o âmbito 
do presente regulamento por forma a 
abranger outros objetivos de 

(c) Os passos necessários e, se 
adequado, a proposta legislativa para 
alargar o âmbito do presente regulamento 
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sustentabilidade, nomeadamente objetivos 
sociais;

por forma a abranger outros objetivos de 
sustentabilidade, nomeadamente objetivos 
sociais, incluindo critérios e indicadores 
relacionados com a responsabilidade 
social das empresas e a economia social;
(c-A) Uma avaliação do impacto das 
alterações à Diretiva 2013/34/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho1-A no 
artigo 17.º-A;

(d) A utilização da definição de 
investimento sustentável do ponto de vista 
ambiental na legislação da União, bem 
como a nível dos Estados-Membros, 
incluindo a conveniência da criação de um 
mecanismo de verificação da conformidade 
com os critérios estabelecidos no presente 
regulamento.

(d) A utilização da definição de 
investimento sustentável do ponto de vista 
ambiental e de investimento com impacto 
ambiental negativo na legislação da União, 
bem como a nível dos Estados-Membros, 
incluindo a conveniência da revisão ou da 
criação de um mecanismo adicional de 
verificação da conformidade com os 
critérios baseados em indicadores 
estabelecidos no presente regulamento;
(d-A) A eventual necessidade de 
aprofundar os requisitos de prestação 
integrada de informações estabelecidos no 
artigo 17.º-A (novo) em relação à 
divulgação de informações não 
financeiras e em matéria de diversidade 
por determinadas grandes empresas e 
grupos, em conformidade com a Diretiva 
2013/34/UE;
(d-B) A eficácia da taxonomia na 
canalização do investimento privado para 
atividades sustentáveis.
1-A. Até 31 de dezembro de 2021 e, 
posteriormente, de três em três anos, a 
Comissão deve rever o âmbito de 
aplicação do presente regulamento se este 
criar encargos administrativos excessivos, 
se os dados necessários para os 
intervenientes nos mercados financeiros 
não estiverem suficientemente disponíveis 
ou se o regulamento não for 
suficientemente eficaz na harmonização 
dos fluxos financeiros com os objetivos de 
sustentabilidade da UE.
1-B. 6 meses após a entrada em vigor 
do presente regulamento, a Comissão 
deve apresentar um relatório com um 
plano que estabeleça o modo como a 
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avaliação destinada a abranger os 
objetivos sociais, como o contributo para 
o combate à desigualdade, a promoção da 
coesão social, da integração social e de 
relações laborais, ou o investimento no 
capital humano ou nas comunidades 
económica ou socialmente desfavorecidas, 
é preparada.

2. O relatório deve ser enviado ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. Se 
adequado, a Comissão deve acompanhar o 
referido relatório das propostas 
pertinentes.

2. Os relatórios devem ser enviados 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho. Se 
adequado, a Comissão deve acompanhar os 
referidos relatórios das propostas 
legislativas pertinentes.

1-A. Diretiva 2013/34/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 
de junho de 2013, relativa às 
demonstrações financeiras anuais, às 
demonstrações financeiras consolidadas e 
aos relatórios conexos de certas formas de 
empresas, que altera a Diretiva 
2006/43/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho e revoga as Diretivas 
78/660/CEE e 83/349/CEE do Conselho 
(JO L 182 de 29.6.2013, p. 19).

Or. en



AM\1180394PT.docx PE635.500v01-00

PT Unida na diversidade PT

20.3.2019 A8-0175/106

Alteração 106
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Estabelecimento de um enquadramento para promover o investimento sustentável
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposta de regulamento
Artigo 17-A (novo)
Diretiva 2013/34/UE
Artigo 19  e artigo 20

Texto em vigor Alteração

Artigo 17.º-A
Alterações à Diretiva 2013/34/UE
A Diretiva 2013/34/UE é alterada do 
seguinte modo:
(1) No artigo 19.º, n.º 2, alínea e), a 
subalínea ii) passa a ter a seguinte 
redação:

ii) a exposição da empresa a risco de 
preço, risco de crédito, risco de liquidez e 
risco de fluxos de caixa.

‘(ii) a exposição da empresa a risco de 
preço, risco de crédito, risco de liquidez, 
risco de fluxos de caixa e riscos ESG.».

(2) Ao artigo 19.º, n.º 2, são aditadas 
as seguintes alíneas:
«e-A) O desempenho medido em função 
dos indicadores de sustentabilidade 
relevantes para as atividades específicas 
da empresa ou indústria em causa, com 
base numa lista de indicadores 
harmonizados de sustentabilidade a 
desenvolver e a atualizar pela Comissão, 
em consonância com o Regulamento (UE) 
.../... do Parlamento Europeu e do 
Conselho [JO: inserir a referência ao 
Regulamento relativo ao estabelecimento 
de um quadro destinado a promover o 
investimento sustentável];
(e-B) Emissões de âmbito 1, âmbito 2 e 
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âmbito 3;
(e-C) O desempenho das empresas ao 
abrigo da alínea g) em função dos 
objetivos da União em matéria de clima, 
para manter o aumento da temperatura 
média global bem abaixo de 2 °C e 
prosseguir os esforços no sentido de 
limitar esse aumento a 1,5 °C em relação 
aos níveis pré-industriais, tal como 
estabelecido no Acordo de Paris;
(e-D) A parte do volume de negócios da 
empresa decorrente de atividades 
económicas que cumprem os critérios 
técnicos de avaliação nos termos do 
artigo 3.º do Regulamento (UE) .../... [JO: 
inserir a referência ao Regulamento 
relativo ao estabelecimento de um quadro 
destinado a promover o investimento 
sustentável];
(e-E) A parte do volume de negócios da 
empresa decorrente de atividades 
económicas que cumprem os critérios 
técnicos de avaliação nos termos do 
artigo 3.º-A do Regulamento (UE) .../... 
[JO: inserir a referência à proposta de 
regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo ao estabelecimento de 
um enquadramento para promover o 
investimento sustentável].»;
(3) No artigo 20.º, n.º 1, a alínea c) 
passa a ter a seguinte redação:

(c) Uma descrição dos principais 
elementos dos sistemas de controlo interno 
e de gestão de riscos da empresa 
relativamente ao processo de relato 
financeiro;

‘(c) Uma descrição dos principais 
elementos dos sistemas de controlo interno 
e de gestão de riscos da empresa 
relativamente ao processo de relato 
financeiro e de prestação de informações 
em matéria de sustentabilidade;

(4) O artigo 20.º, n.º 3, passa a ter a 
seguinte redação:

3. O revisor oficial de contas ou a 
sociedade de revisores oficiais de contas 
emite parecer, nos termos do artigo 34.º, 
n.º 1, segundo parágrafo, relativamente às 
informações a que se refere o n.º 1, alíneas 
c) e d), do presente artigo, e certifica-se de 

‘3. O revisor oficial de contas ou a 
sociedade de revisores oficiais de contas 
emite parecer, nos termos do artigo 34.º, n.º 
1, segundo parágrafo, relativamente às 
informações a que se refere o n.º 1, alíneas 
c) e d), do presente artigo e o artigo 19.º, 
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que foram disponibilizadas as informações 
a que se refere o n.º 1, alíneas a), b), e) e f), 
do presente artigo.

n.º 2, e certifica-se de que foram 
disponibilizadas as informações a que se 
refere o n.º 1, alíneas a), b), e) e f), do 
presente artigo.».

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/107

Alteração 107
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos, Anne-Marie Mineur
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Estabelecimento de um enquadramento para promover o investimento sustentável
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Relembrando o compromisso 
conjunto do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão no sentido de 
aderir aos princípios consagrados no Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais em apoio ao 
desenvolvimento sustentável e inclusivo e 
reconhecendo a importância dos direitos e 
padrões internacionais mínimos a nível 
humano e laboral, a conformidade com 
certas salvaguardas mínimas deve ser uma 
condição para que as atividades 
económicas sejam consideradas como 
sustentáveis do ponto de vista ambiental. 
Por esse motivo, apenas devem ser 
consideradas como atividades económicas 
sustentáveis do ponto de vista ambiental as 
atividades que sejam exercidas de acordo 
com a declaração da Organização 
Internacional do Trabalho («OIT») sobre 
os Princípios e Direitos Fundamentais no 
Trabalho e as oito convenções 
fundamentais da OIT. As convenções 
fundamentais da OIT definem os direitos 
humanos e do trabalho que as empresas 
devem respeitar. Várias destas normas 
internacionais estão também consagradas 
na Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia, nomeadamente a 

(21) Relembrando o compromisso 
conjunto do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão no sentido de 
aderir aos princípios consagrados no Pilar 
Europeu dos Direitos Sociais em apoio ao 
desenvolvimento sustentável e inclusivo e 
reconhecendo a importância dos direitos e 
padrões internacionais mínimos a nível 
humano e laboral, a conformidade com 
certas salvaguardas mínimas deve ser uma 
condição para que as atividades 
económicas sejam consideradas como 
sustentáveis do ponto de vista ambiental. 
Por esse motivo, apenas devem ser 
consideradas como atividades económicas 
sustentáveis do ponto de vista ambiental as 
atividades que sejam exercidas de acordo 
com a declaração da Organização 
Internacional do Trabalho («OIT») sobre 
os Princípios e Direitos Fundamentais no 
Trabalho e as oito convenções 
fundamentais da OIT, bem como no 
respeito da Carta Internacional dos 
Direitos Humanos, da Carta dos Direitos 
Fundamentais da UE, da Declaração das 
Nações Unidas sobre os Direitos dos 
Povos Indígenas, da Convenção das 
Nações Unidas relativa à Proteção do 
Património Mundial, Cultural e Natural, 
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proibição da escravatura e do trabalho 
forçado, bem como o princípio da não 
discriminação. Essas salvaguardas mínimas 
não prejudicam a aplicação de exigências 
mais rigorosas em matéria de ambiente, 
saúde, segurança e sustentabilidade social 
estabelecidas no direito da União, se 
aplicável.

dos Princípios orientadores das Nações 
Unidas sobre empresas e direitos 
humanos, das Linhas Diretrizes da OCDE 
para as Empresas Multinacionais e dos 
Princípios para o Investimento 
Responsável das Nações Unidas. Os 
investidores também devem ter em conta o 
guia da OCDE sobre o dever de diligência 
em matéria de comportamento 
responsável das empresas (2018). No 
presente contexto, entende-se por dever de 
diligência os procedimentos que as 
empresas aplicam para identificar, 
prevenir, atenuar e justificar os riscos de 
sustentabilidade, tal como definidos no 
Regulamento (UE) .../... [JO: inserir a 
referência ao Regulamento relativo à 
divulgação de informações relacionadas 
com investimentos sustentáveis e riscos 
em matéria de sustentabilidade e seu 
Anexo I]. As convenções fundamentais da 
OIT definem os direitos humanos e do 
trabalho que as empresas devem respeitar. 
Várias destas normas internacionais estão 
também consagradas na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia, 
nomeadamente a proibição da escravatura e 
do trabalho forçado, bem como o princípio 
da não discriminação. Essas salvaguardas 
mínimas não prejudicam a aplicação de 
exigências mais rigorosas em matéria de 
ambiente, saúde, segurança e 
sustentabilidade social estabelecidas no 
direito da União, se aplicável.

Or. en
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20.3.2019 A8-0175/108

Alteração 108
Dimitrios Papadimoulis, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Stelios Kouloglou, Kostas 
Chrysogonos
em nome do Grupo GUE/NGL

Relatório A8-0175/2019
Bas Eickhout, Sirpa Pietikäinen
Estabelecimento de um enquadramento para promover o investimento sustentável
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 2018/0178(COD))

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Uma atividade económica não 
deverá ser considerada sustentável do 
ponto de vista ambiental se der origem a 
mais prejuízos do que benefícios para o 
ambiente. Os critérios técnicos de 
avaliação devem identificar as exigências 
mínimas necessárias para evitar um 
prejuízo significativo para os outros 
objetivos. Ao definir e atualizar os critérios 
técnicos de avaliação, a Comissão deverá 
garantir que esses critérios se baseiam nos 
elementos científicos disponíveis e que são 
atualizados regularmente. Quando uma 
avaliação científica não permitir 
determinar o risco com suficiente certeza, 
deve ser aplicado o princípio da precaução, 
em conformidade com o artigo 191.º do 
TFUE.

(24) Uma atividade económica não 
deverá ser considerada sustentável do 
ponto de vista ambiental se não 
representar um beneficio líquido, nem 
deverá prejudicar de forma significativa 
outros objetivos ambientais. Os critérios 
técnicos de avaliação baseados em 
indicadores harmonizados devem 
identificar as exigências mínimas 
necessárias para evitar um prejuízo 
significativo para os outros objetivos e 
para avaliar o impacto negativo. Ao 
definir e atualizar os critérios técnicos de 
avaliação e os indicadores harmonizados, 
a Comissão deverá garantir que esses 
critérios e indicadores sejam razoáveis, 
proporcionados, se baseiem nos elementos 
científicos disponíveis, sejam atualizados 
regularmente e tenham em conta toda a 
cadeia de valor e o ciclo de vida das 
tecnologias. Deve igualmente assegurar 
que sejam atualizados regularmente. 
Quando uma avaliação científica não 
permitir determinar o risco com suficiente 
certeza, deve ser aplicado o princípio da 
precaução, em conformidade com o 
artigo 191.º do TFUE.
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