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Alteração 64
Martin Häusling

Projeto de resolução legislativa
Citação 2

Projeto de resolução legislativa Alteração

– Tendo em conta o artigo 294.º, 
n.º 2, e os artigos 43.º, 114.º e 168.º, n.º 4, 
alínea b), do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos 
termos dos quais a proposta lhe foi 
apresentada pela Comissão (C8-
0144/2018),

– Tendo em conta o artigo 294.º, 
n.º 2, e os artigos 43.º, 114.º, 168.º, n.º 4, 
alínea b), e 192.º, n.º 1, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos 
termos dos quais a proposta lhe foi 
apresentada pela Comissão (C8-
0144/2018),

Or. en

Justificação

A autorização para cultivar ou colocar em circulação organismos, plantas ou animais 
geneticamente modificados, bem como a autorização de substâncias ativas dos pesticidas, 
tem impactos consideráveis no ambiente natural e na saúde humana; a proteção da saúde 
humana faz parte da política ambiental da UE.

Alteração 65
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) O Regulamento (CE) n.º 178/2002 
do Parlamento Europeu e do Conselho20

estabelece os princípios e normas gerais da 
legislação alimentar, de modo a que 
constituam uma base comum para as 
medidas que regem os géneros 
alimentícios, tanto a nível da União como a 
nível dos Estados-Membros. Estabelece, 
entre outros aspetos, que a legislação 
alimentar deve basear-se numa análise dos 
riscos, exceto quando tal não for adequado 

(1) O Regulamento (CE) n.º 178/2002 
do Parlamento Europeu e do Conselho20

estabelece os princípios e normas gerais da 
legislação alimentar, de modo a que 
constituam uma base comum para as 
medidas que regem os géneros 
alimentícios, tanto a nível da União como a 
nível dos Estados-Membros. Estabelece, 
entre outros aspetos, que a legislação 
alimentar deve basear-se numa análise dos 
riscos, exceto quando tal não for adequado 
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às circunstâncias ou à natureza da medida. às circunstâncias ou à natureza da medida, 
e deve ser complementada pelo princípio 
da precaução.

__________________ __________________

20 Regulamento (CE) n.º 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 
a Segurança dos Alimentos e estabelece 
procedimentos em matéria de segurança 
dos géneros alimentícios (JO L 31 de 
1.2.2002, p. 1).

20 Regulamento (CE) n.º 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 
a Segurança dos Alimentos e estabelece 
procedimentos em matéria de segurança 
dos géneros alimentícios (JO L 31 de 
1.2.2002, p. 1).

Or. en

Justificação

O artigo 7.º do Regulamento (CE) n.º 178/2002 prevê a utilização do princípio da precaução 
em circunstâncias específicas, sempre que persistam incertezas a nível científico.

Alteração 66
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Proposta de regulamento
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) O artigo 2.º, n.º 4, alínea a), 
segundo parágrafo da 
Diretiva 2001/110/CE relativa ao mel 
estipula que, nos casos em que o mel é 
originário de vários Estados-Membros ou 
de países terceiros, a indicação 
obrigatória dos países de origem pode ser 
substituída por uma das seguintes 
indicações, consoante o caso: «mistura de 
méis UE», «mistura de méis não UE» ou 
«mistura de méis UE e não UE»; que a 
indicação «mistura de méis UE e não 
UE» não é suficientemente informativa 
para o consumidor;

Or. en
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Alteração 67
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Proposta de regulamento
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) Numerosos embaladores e 
vendedores de mel utilizam hoje, 
abusivamente, esta forma de indicar a 
origem com o intuito de ocultar o 
verdadeiro país de origem, bem como a 
percentagem de mel proveniente dos 
diferentes países, uma vez que os 
compradores estão cada vez mais 
informados e desconfiam de produtos 
alimentares provenientes de determinados 
países;

Or. en

Alteração 68
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Proposta de regulamento
Considerando 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-C) A resolução do Parlamento 
Europeu, de 1 de março de 2018, sobre as 
perspetivas e os desafios para o setor da 
apicultura na UE «considera ... que a 
rotulagem “mistura de méis UE”, 
“mistura de méis não UE” e, em especial, 
“mistura de méis UE e não UE” oculta
por completo a origem do mel do 
consumidor e, consequentemente, não 
cumpre os princípios do Direito da UE em 
matéria de defesa do consumidor (n.º 58)» 
e, por conseguinte, «[s]olicita que a 
rotulagem “mistura de méis UE e não 
UE” seja substituída por uma indicação 
exata do país ou países de onde provém o 
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mel utilizado no produto final e que os 
méis sejam apresentados pela ordem 
correspondente às proporções em 
percentagem utilizadas no produto 
final[…]» (n.º 59);

Or. en

Alteração 69
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Proposta de regulamento
Considerando 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-D) A situação no mercado interno do 
mel na UE tem vindo a agravar-se devido 
à importação contínua de mel adulterado, 
de acordo com representantes de 
organizações europeias e nacionais de 
apicultores; a UE não deve tolerar mais 
esta situação e deve tomar as medidas que 
se impõem, a saber, corrigir a secção 
relativa à rotulagem da 
Diretiva 2001/110/CE relativa ao mel;

Or. en

Alteração 70
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Proposta de regulamento
Considerando 1-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-E) Considerando que as regras atuais 
não têm em conta as práticas 
fraudulentas que afetam os produtos 
transformados, tais como bolachas, 
cereais de pequeno-almoço, produtos de 
confeitaria, etc.; o rótulo «mel» pode 
induzir em erro o consumidor em relação 
ao verdadeiro conteúdo do produto, visto 
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que é frequentemente utilizado quando 
muito menos de 50 % do teor de açúcar do 
produto provém do mel; as regras de 
rotulagem dos alimentos devem ser 
corrigidas também neste domínio;

Or. en

Alteração 71
Mireille D'Ornano

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A avaliação do Regulamento (CE) 
n.º 178/200221 («balanço de qualidade da 
legislação alimentar geral») concluiu que a 
comunicação dos riscos, em geral, não é 
considerada suficientemente eficaz, o que 
afeta a confiança dos consumidores nos 
resultados do processo de análise dos 
riscos.

(3) A avaliação do Regulamento (CE) 
n.º 178/200221 («balanço de qualidade da 
legislação alimentar geral») concluiu que a 
comunicação dos riscos, em geral, não é 
considerada suficientemente eficaz, o que 
afeta a confiança dos consumidores nos 
resultados do processo de análise dos 
riscos. A confiança dos consumidores 
está, de um modo mais geral, abalada, 
uma vez que a Autoridade demonstrou 
uma evidente falta de objetividade na 
análise dos riscos para a saúde humana 
relacionados com a utilização do 
glifosato, considerando este produto 
inofensivo, enquanto o Centro 
Internacional de Investigação do Cancro 
o classificou como «provável 
cancerígeno».

__________________ __________________

21 Documento de trabalho dos 
serviços da Comissão, Avaliação REFIT da 
legislação alimentar geral (Regulamento 
(CE) n.º 178/2002 da Comissão), SWD 
(2018) 38 final de 15.1.2018.

21 Documento de trabalho dos 
serviços da Comissão, Avaliação REFIT da 
legislação alimentar geral (Regulamento 
(CE) n.º 178/2002 da Comissão), SWD 
(2018) 38 final de 15.1.2018.

Or. fr
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Alteração 72
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A avaliação do Regulamento (CE) 
n.º 178/200221 («balanço de qualidade da 
legislação alimentar geral») concluiu que a 
comunicação dos riscos, em geral, não é 
considerada suficientemente eficaz, o que 
afeta a confiança dos consumidores nos 
resultados do processo de análise dos 
riscos.

(3) A avaliação do Regulamento (CE) 
n.º 178/200221 («balanço de qualidade da 
legislação alimentar geral») concluiu que a 
comunicação dos riscos, em geral, não é 
considerada suficientemente eficaz, o que 
afeta a confiança dos consumidores no
processo de análise dos riscos e as 
diferentes partes interessadas.

__________________ __________________

21 Documento de trabalho dos serviços da 
Comissão, Avaliação REFIT da legislação 
alimentar geral (Regulamento (CE) 
n.º 178/2002 da Comissão), SWD 
(2018) 38 final de 15.1.2018.

21 Documento de trabalho dos serviços da 
Comissão, Avaliação REFIT da legislação 
alimentar geral (Regulamento (CE) 
n.º 178/2002 da Comissão), SWD 
(2018) 38 final de 15.1.2018.

Or. en

Alteração 73
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) É, pois, necessário assegurar um 
processo global e contínuo de comunicação 
dos riscos ao longo de toda a análise dos 
riscos, envolvendo os avaliadores e os 
gestores dos riscos nacionais e da União. 
Esse processo deve ser combinado com um 
diálogo aberto entre todas as partes 
interessadas, para garantir a coerência e a 
consistência do processo de análise dos 
riscos.

(4) É, pois, necessário assegurar um 
processo global e contínuo de comunicação 
dos riscos ao longo de toda a análise dos 
riscos, envolvendo os avaliadores e os 
gestores dos riscos nacionais e da União. 
Esse processo deve recuperar a confiança 
dos cidadãos, dado que todo o processo é 
apoiado pelo objetivo do presente 
regulamento, que é garantir um elevado 
nível de vida e saúde humanas e a 
proteção dos interesses dos consumidores. 
Por conseguinte, deve ser combinado com 
um diálogo aberto entre todas as partes 
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interessadas, especialmente o público, para 
garantir a coerência, a consistência e a 
responsabilização no âmbito do processo 
de análise dos riscos.

Or. en

Justificação

A fim de conquistar a confiança do público, qualquer comunicação e comercialização do 
processo deve ter um conteúdo real que demonstre e prove concretamente que a situação 
melhorou. Caso contrário, qualquer mudança está condenada ao insucesso.

Alteração 74
Mireille D'Ornano

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) É, pois, necessário assegurar um 
processo global e contínuo de comunicação 
dos riscos ao longo de toda a análise dos 
riscos, envolvendo os avaliadores e os 
gestores dos riscos nacionais e da União. 
Esse processo deve ser combinado com um 
diálogo aberto entre todas as partes 
interessadas, para garantir a coerência e a 
consistência do processo de análise dos 
riscos.

(4) É, pois, necessário assegurar um 
processo global e contínuo de comunicação 
dos riscos ao longo de toda a análise dos 
riscos, envolvendo os avaliadores e os 
gestores dos riscos nacionais e da União. 
Esse processo deve ser combinado com um 
diálogo aberto entre todas as partes 
interessadas, para garantir a coerência e a 
consistência do processo de análise dos 
riscos. Em termos mais gerais, é a própria 
questão da independência das avaliações 
da Autoridade que merece uma análise 
aprofundada.

Or. fr

Alteração 75
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Considerando 4
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Texto da Comissão Alteração

(4) É, pois, necessário assegurar um 
processo global e contínuo de comunicação 
dos riscos ao longo de toda a análise dos 
riscos, envolvendo os avaliadores e os 
gestores dos riscos nacionais e da União. 
Esse processo deve ser combinado com 
um diálogo aberto entre todas as partes 
interessadas, para garantir a coerência e a 
consistência do processo de análise dos 
riscos.

(4) É, pois, necessário assegurar um 
processo global, contínuo e inclusivo de 
comunicação dos riscos ao longo de toda a 
análise dos riscos, envolvendo os 
avaliadores e os gestores dos riscos 
nacionais e da União, bem como todas as 
partes interessadas.

Or. en

Alteração 76
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) É, pois, necessário assegurar um 
processo global e contínuo de comunicação 
dos riscos ao longo de toda a análise dos 
riscos, envolvendo os avaliadores e os 
gestores dos riscos nacionais e da União. 
Esse processo deve ser combinado com um 
diálogo aberto entre todas as partes 
interessadas, para garantir a coerência e a 
consistência do processo de análise dos 
riscos.

(4) É, pois, necessário assegurar um 
processo global e contínuo de comunicação 
dos riscos ao longo de toda a análise dos 
riscos, envolvendo os avaliadores e os 
gestores dos riscos nacionais e da União. 
Esse processo deve ser combinado com um 
diálogo aberto entre todas as partes 
interessadas, para garantir a prevalência 
exclusiva do interesse público, o rigor e a 
consistência do processo de análise dos 
riscos.

Or. it

Alteração 77
Pavel Poc, Nicola Caputo, Jytte Guteland, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Considerando 4



AM\1162805PT.docx 11/156 PE627.781v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(4) É, pois, necessário assegurar um 
processo global e contínuo de comunicação 
dos riscos ao longo de toda a análise dos 
riscos, envolvendo os avaliadores e os 
gestores dos riscos nacionais e da União. 
Esse processo deve ser combinado com um 
diálogo aberto entre todas as partes 
interessadas, para garantir a coerência e a 
consistência do processo de análise dos 
riscos.

(4) É, pois, necessário assegurar um 
processo global, contínuo e inclusivo de 
comunicação dos riscos ao longo de toda a 
análise dos riscos, envolvendo os 
avaliadores e os gestores dos riscos 
nacionais e da União. Esse processo deve 
ser combinado com um diálogo aberto 
entre todas as partes interessadas, para 
garantir a prevalência do interesse 
público, o rigor e a consistência do 
processo de análise dos riscos.

Or. en

Alteração 78
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Deve ser dada particular ênfase a 
explicar, de forma coerente, adequada e 
atempada, não apenas as conclusões sobre 
a avaliação dos riscos, mas também a 
forma como essas conclusões são 
utilizadas para ajudar a fundamentar as
decisões de gestão dos riscos, juntamente 
com outros fatores legítimos, se for caso 
disso.

(5) Deve ser dada particular ênfase a 
disponibilizar publicamente, de forma 
clara, objetiva e atempada, não apenas as 
conclusões sobre a avaliação dos riscos, 
mas também informações pormenorizadas 
sobre a elaboração, o debate e a adoção 
das decisões de gestão dos riscos.

Or. en

Alteração 79
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Considerando 5
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Texto da Comissão Alteração

(5) Deve ser dada particular ênfase a 
explicar, de forma coerente, adequada e 
atempada, não apenas as conclusões sobre 
a avaliação dos riscos, mas também a 
forma como essas conclusões são utilizadas 
para ajudar a fundamentar as decisões de 
gestão dos riscos, juntamente com outros 
fatores legítimos, se for caso disso.

(5) Deve ser dada particular ênfase a 
explicar, de forma clara, objetiva e 
atempada, não apenas as conclusões sobre 
a avaliação dos riscos, mas também a 
forma como essas conclusões são utilizadas 
para ajudar a fundamentar as decisões de 
gestão dos riscos, juntamente com outros 
fatores legítimos, se for caso disso.

Or. en

Alteração 80
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Proposta de regulamento
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Não existe uma definição de 
«outros fatores legítimos» na legislação 
alimentar geral relativamente ao seu 
objetivo. Este princípio deve ser sempre 
aplicado caso a caso, mas uma vez que 
não existem orientações gerais sobre a 
aplicação e interpretação do princípio, 
verifica-se falta de consistência na sua 
aplicação. A Comissão deve, portanto, 
elaborar orientações gerais sobre a 
aplicação deste princípio.

Or. en

Alteração 81
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Para este efeito, é necessário definir (6) Para este efeito, é necessário definir 
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objetivos e princípios gerais de 
comunicação dos riscos, tendo em conta os 
papéis respetivos dos avaliadores e dos 
gestores dos riscos.

objetivos e princípios gerais de 
comunicação dos riscos, tendo em conta as 
expectativas manifestadas pelos cidadãos 
e os papéis respetivos dos avaliadores e dos 
gestores dos riscos.

Or. en

Alteração 82
Mireille D'Ornano

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Com base nestes objetivos e 
princípios gerais, convém estabelecer um 
plano geral de comunicação dos riscos, em 
estreita cooperação com a Autoridade e os 
Estados-Membros e no seguimento de 
consultas públicas pertinentes.

(7) Com base nestes objetivos e 
princípios gerais, convém estabelecer um 
plano geral de comunicação dos riscos, em 
estreita cooperação com a Autoridade, os 
Estados-Membros e as respetivas 
autoridades de saúde, que são 
frequentemente mais independentes do 
que a Autoridade, e no seguimento de 
consultas públicas pertinentes.

Or. fr

Alteração 83
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O plano geral deve identificar os 
principais fatores que devem ser tidos em 
conta quando se consideram as atividades 
de comunicação dos riscos, tais como os 
diferentes níveis de risco, a natureza dos 
riscos e o seu potencial impacto na saúde 
pública, quem e o que é direta ou 
indiretamente afetado pelos riscos, os 

(8) O plano geral deve estabelecer as 
disposições práticas com vista à 
disponibilização ao público da 
informação necessária para alcançar um 
elevado nível de transparência no 
processo de gestão dos riscos. O plano
deve identificar os principais fatores que 
devem ser tidos em conta quando se 
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níveis de exposição aos riscos, a 
capacidade para controlar os riscos e outros 
fatores que influenciam a perceção dos 
riscos, incluindo o nível de urgência, bem 
como o quadro legislativo aplicável e o 
contexto relevante em termos de mercado. 
O plano geral deve também identificar as 
ferramentas e os canais a utilizar e deve 
estabelecer mecanismos adequados para 
garantir a coerência da comunicação dos 
riscos.

consideram as atividades de comunicação 
dos riscos, tais como os diferentes níveis 
de risco, a natureza dos riscos e o seu 
potencial impacto na saúde pública, quem e 
o que é direta ou indiretamente afetado 
pelos riscos, os níveis de exposição aos 
riscos, a capacidade para controlar os 
riscos e outros fatores que influenciam a 
perceção dos riscos, incluindo o nível de 
urgência, bem como o quadro legislativo 
aplicável e o contexto relevante em termos 
de mercado. O plano geral deve também 
identificar as ferramentas e os canais a 
utilizar e deve estabelecer mecanismos 
adequados para garantir a eficácia da 
comunicação dos riscos.

Or. en

Alteração 84
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O plano geral deve identificar os 
principais fatores que devem ser tidos em 
conta quando se consideram as atividades 
de comunicação dos riscos, tais como os 
diferentes níveis de risco, a natureza dos 
riscos e o seu potencial impacto na saúde 
pública, quem e o que é direta ou 
indiretamente afetado pelos riscos, os 
níveis de exposição aos riscos, a 
capacidade para controlar os riscos e outros 
fatores que influenciam a perceção dos 
riscos, incluindo o nível de urgência, bem 
como o quadro legislativo aplicável e o 
contexto relevante em termos de mercado. 
O plano geral deve também identificar as 
ferramentas e os canais a utilizar e deve 
estabelecer mecanismos adequados para 
garantir a coerência da comunicação dos 
riscos.

(8) O plano geral deve identificar os 
principais fatores que devem ser tidos em 
conta quando se consideram as atividades 
de comunicação dos riscos, tais como o 
perigo, os diferentes níveis de risco, a 
natureza dos riscos e o seu potencial 
impacto na saúde pública, na saúde animal 
e no ambiente, quem e o que é direta ou 
indiretamente afetado pelos riscos, os 
níveis de exposição aos riscos, a 
capacidade para minimizar ou controlar os 
riscos e outros fatores que influenciam a 
perceção dos riscos, incluindo o nível de 
urgência, bem como o eventual quadro 
legislativo. O plano geral deve também 
identificar as ferramentas e os canais a 
utilizar e deve estabelecer mecanismos 
adequados para garantir a coerência da 
comunicação dos riscos.
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Or. en

Alteração 85
Mireille D'Ornano

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O plano geral deve identificar os 
principais fatores que devem ser tidos em 
conta quando se consideram as atividades 
de comunicação dos riscos, tais como os 
diferentes níveis de risco, a natureza dos 
riscos e o seu potencial impacto na saúde 
pública, quem e o que é direta ou
indiretamente afetado pelos riscos, os 
níveis de exposição aos riscos, a 
capacidade para controlar os riscos e outros 
fatores que influenciam a perceção dos 
riscos, incluindo o nível de urgência, bem 
como o quadro legislativo aplicável e o 
contexto relevante em termos de mercado. 
O plano geral deve também identificar as 
ferramentas e os canais a utilizar e deve 
estabelecer mecanismos adequados para 
garantir a coerência da comunicação dos 
riscos.

(8) O plano geral deve identificar os 
principais fatores que devem ser tidos em 
conta e a melhor forma de os hierarquizar
quando se consideram as atividades de 
comunicação dos riscos, tais como os 
diferentes níveis de risco, a natureza dos 
riscos e o seu potencial impacto na saúde 
pública, quem e o que é direta ou 
indiretamente afetado pelos riscos, os 
níveis de exposição aos riscos, a 
capacidade para controlar os riscos e outros 
fatores que influenciam a perceção dos 
riscos, incluindo o nível de urgência, bem 
como o quadro legislativo aplicável e o 
contexto relevante em termos de mercado. 
O plano geral deve também identificar as 
ferramentas e os canais a utilizar e deve 
estabelecer mecanismos adequados para 
garantir a coerência da comunicação dos 
riscos.

Or. fr

Alteração 86
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O plano geral deve identificar os 
principais fatores que devem ser tidos em 
conta quando se consideram as atividades 
de comunicação dos riscos, tais como os 

(8) O plano geral deve identificar os 
principais fatores que devem ser tidos em 
conta quando se consideram as atividades 
de comunicação dos riscos, tais como os 
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diferentes níveis de risco, a natureza dos 
riscos e o seu potencial impacto na saúde 
pública, quem e o que é direta ou 
indiretamente afetado pelos riscos, os 
níveis de exposição aos riscos, a 
capacidade para controlar os riscos e outros 
fatores que influenciam a perceção dos 
riscos, incluindo o nível de urgência, bem 
como o quadro legislativo aplicável e o 
contexto relevante em termos de mercado. 
O plano geral deve também identificar as 
ferramentas e os canais a utilizar e deve 
estabelecer mecanismos adequados para 
garantir a coerência da comunicação dos 
riscos.

diferentes níveis de risco, a natureza dos 
riscos e o seu potencial impacto na saúde 
pública, quem e o que é direta ou 
indiretamente afetado pelos riscos, os 
níveis de exposição aos riscos, a 
capacidade para controlar os riscos, as 
medidas de atenuação dos riscos e outros 
fatores que influenciam a perceção dos 
riscos, incluindo o nível de urgência, bem 
como o quadro legislativo aplicável e o 
contexto relevante em termos de mercado. 
O plano geral deve também identificar as 
ferramentas e os canais a utilizar e deve 
estabelecer mecanismos adequados para 
garantir a coerência da comunicação dos 
riscos.

Or. en

Alteração 87
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A confiança dos consumidores na 
segurança dos alimentos tem sido abalada 
por vários incidentes generalizados. É 
necessário melhorar a informação do 
público relativamente a estes incidentes, 
nomeadamente quando resultam de 
possíveis violações intencionais da 
legislação da União aplicável, perpetradas 
através de práticas fraudulentas ou 
enganosas.

Or. en

Alteração 88
Mireille D'Ornano

Proposta de regulamento
Considerando 9
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Texto da Comissão Alteração

(9) A transparência do processo de 
avaliação dos riscos contribui para que a 
Autoridade adquira maior legitimidade aos 
olhos dos consumidores e do público em 
geral no desempenho da sua missão, 
aumenta a confiança destes no seu trabalho 
e assegura uma maior responsabilização da 
Autoridade perante os cidadãos da União 
num sistema democrático. Por conseguinte, 
é essencial manter a confiança do público 
em geral e de outras partes interessadas no 
processo de análise dos riscos subjacente à 
legislação alimentar da União e, em 
particular, na avaliação dos riscos, 
incluindo a organização e a independência 
da Autoridade, bem como a transparência.

(9) A transparência do processo de 
avaliação dos riscos contribui para que a 
Autoridade adquira maior legitimidade aos 
olhos dos consumidores e do público em 
geral no desempenho da sua missão, 
aumenta a confiança destes no seu trabalho 
e assegura uma maior responsabilização da 
Autoridade perante os cidadãos da União 
num sistema democrático. Por conseguinte, 
é essencial manter a confiança do público 
em geral e de outras partes interessadas no 
processo de análise dos riscos subjacente à 
legislação alimentar da União e, em 
particular, na avaliação dos riscos, 
incluindo a organização e a independência 
da Autoridade, bem como a transparência. 
Os recentes escândalos que mancharam a 
reputação da Autoridade, nomeadamente 
do ponto de vista da sua independência, 
dificultam a consecução deste objetivo de 
«confiança do público em geral».

Or. fr

Alteração 89
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A transparência do processo de 
avaliação dos riscos contribui para que a 
Autoridade adquira maior legitimidade aos 
olhos dos consumidores e do público em 
geral no desempenho da sua missão, 
aumenta a confiança destes no seu 
trabalho e assegura uma maior 
responsabilização da Autoridade perante os 
cidadãos da União num sistema 
democrático. Por conseguinte, é essencial 
manter a confiança do público em geral e 
de outras partes interessadas no processo 

(9) Melhorar a transparência do 
processo de avaliação dos riscos poderá 
contribuir para que a Autoridade adquira 
maior legitimidade aos olhos dos 
consumidores e do público em geral no 
desempenho da sua missão, aumentar a 
confiança destes no seu trabalho e 
assegurar uma maior responsabilização da 
Autoridade perante os cidadãos da União 
num sistema democrático.
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de análise dos riscos subjacente à 
legislação alimentar da União e, em 
particular, na avaliação dos riscos, 
incluindo a organização e a 
independência da Autoridade, bem como 
a transparência.

Or. en

Alteração 90
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A transparência do processo de 
avaliação dos riscos contribui para que a 
Autoridade adquira maior legitimidade 
aos olhos dos consumidores e do público 
em geral no desempenho da sua missão, 
aumenta a confiança destes no seu 
trabalho e assegura uma maior 
responsabilização da Autoridade perante os 
cidadãos da União num sistema 
democrático. Por conseguinte, é essencial 
manter a confiança do público em geral e 
de outras partes interessadas no processo 
de análise dos riscos subjacente à 
legislação alimentar da União e, em 
particular, na avaliação dos riscos, 
incluindo a organização e a independência 
da Autoridade, bem como a transparência.

(9) A falta de transparência do 
processo de avaliação dos riscos 
contribuiu para que a Autoridade perdesse
legitimidade aos olhos dos consumidores e 
do público em geral no desempenho da sua 
missão, abalou a confiança destes no seu 
trabalho e não assegurou uma maior 
responsabilização da Autoridade perante os 
cidadãos da União num sistema 
democrático. Por conseguinte, é essencial 
recuperar a confiança do público em geral 
e de outras partes interessadas no processo 
de análise dos riscos subjacente à 
legislação alimentar da União e, em 
particular, na avaliação dos riscos, 
incluindo o funcionamento e a 
independência da Autoridade, bem como a 
transparência.

Or. en

Alteração 91
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Considerando 9
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Texto da Comissão Alteração

(9) A transparência do processo de 
avaliação dos riscos contribui para que a 
Autoridade adquira maior legitimidade aos 
olhos dos consumidores e do público em 
geral no desempenho da sua missão, 
aumenta a confiança destes no seu trabalho 
e assegura uma maior responsabilização da 
Autoridade perante os cidadãos da União 
num sistema democrático. Por conseguinte, 
é essencial manter a confiança do público 
em geral e de outras partes interessadas no 
processo de análise dos riscos subjacente à 
legislação alimentar da União e, em 
particular, na avaliação dos riscos, 
incluindo a organização e a independência 
da Autoridade, bem como a transparência.

(9) A transparência do processo de 
avaliação dos riscos contribui para que a 
Autoridade adquira legitimidade aos olhos 
dos consumidores e do público em geral no 
desempenho da sua missão, aumenta a 
confiança destes no seu trabalho e assegura 
uma maior responsabilização da 
Autoridade perante os cidadãos da União 
num sistema democrático. Por conseguinte, 
é essencial recuperar a confiança do 
público em geral e de outras partes 
interessadas no processo de análise dos 
riscos subjacente à legislação alimentar da 
União e, em particular, na avaliação dos 
riscos, incluindo a organização e a 
independência da Autoridade, bem como a 
transparência.

Or. en

Alteração 92
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) É adequado alinhar a composição 
do Conselho de Administração da 
Autoridade com a Abordagem Comum 
para as agências descentralizadas, em 
conformidade com a Declaração Conjunta 
do Parlamento Europeu, do Conselho da 
União Europeia e da Comissão Europeia 
sobre as agências descentralizadas, de 
201222.

(10) Ao mesmo tempo que se mantém 
uma separação clara entre a avaliação 
dos riscos e a gestão dos riscos, é 
adequado alinhar a composição do 
Conselho de Administração da Autoridade 
com a Abordagem Comum para as 
agências descentralizadas, em 
conformidade com a Declaração Conjunta 
do Parlamento Europeu, do Conselho da 
União Europeia e da Comissão Europeia 
sobre as agências descentralizadas, de 
201222.

__________________ __________________

22 https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_

22 https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_
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statement_and_common_approach_2012_p
t.pdf.

statement_and_common_approach_2012_p
t.pdf.

Or. en

Alteração 93
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A experiência demonstra que o 
papel do Conselho de Administração da 
Autoridade se centra em aspetos 
administrativos e financeiros e não tem 
impacto sobre a independência do trabalho 
científico efetuado pela Autoridade. É, 
pois, adequado incluir representantes de 
todos os Estados-Membros no Conselho de 
Administração da Autoridade, assegurando 
simultaneamente que esses representantes 
têm experiência especialmente em matéria 
de avaliação dos riscos.

(11) A experiência demonstra que o 
papel do Conselho de Administração da 
Autoridade, para além da avaliação dos 
riscos, se centra também em aspetos 
administrativos e financeiros e não tem 
impacto sobre a independência do trabalho 
científico efetuado pela Autoridade. É, 
pois, adequado incluir representantes de 
todos os Estados-Membros, assim como da 
Comissão e do Parlamento, no Conselho 
de Administração da Autoridade, 
assegurando simultaneamente que esses 
representantes têm experiência 
especialmente em matéria de avaliação dos 
riscos e que é evitado qualquer conflito de 
interesses.

Or. en

Justificação

Esta adaptação é necessária para ter em conta as pessoas designadas pela Comissão e o 
Parlamento nos termos propostos pela Comissão no artigo 25.º, n.º 1-A, alínea c). Além 
disso, é solicitado aos Estados-Membros que designem membros com elevada competência 
em termos da avaliação dos riscos no domínio da segurança dos alimentos, assim como da 
legislação e política no domínio da segurança da cadeia alimentar, em conformidade com o 
artigo 8.º-C, n.º 2; por conseguinte, é enganador destacar apenas aspetos administrativos e 
financeiros.

Alteração 94
Mireille D'Ornano
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Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A experiência demonstra que o 
papel do Conselho de Administração da 
Autoridade se centra em aspetos 
administrativos e financeiros e não tem 
impacto sobre a independência do trabalho 
científico efetuado pela Autoridade. É, 
pois, adequado incluir representantes de 
todos os Estados-Membros no Conselho de 
Administração da Autoridade, assegurando 
simultaneamente que esses representantes 
têm experiência especialmente em matéria 
de avaliação dos riscos.

(11) A experiência demonstra que o 
papel do Conselho de Administração da 
Autoridade se centra em aspetos 
administrativos e financeiros e não tem 
impacto sobre a independência do trabalho 
científico efetuado pela Autoridade. É 
adequado incluir representantes de todos os 
Estados-Membros no Conselho de 
Administração da Autoridade, assegurando 
simultaneamente que esses representantes 
têm experiência especialmente em matéria 
de avaliação dos riscos.

Or. fr

Alteração 95
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os membros do Conselho de 
Administração deverão ser selecionados de 
modo a assegurar o mais elevado nível de 
competência e uma vasta gama de pessoas 
com experiência entre os representantes 
dos Estados-Membros, do Parlamento 
Europeu e da Comissão.

(12) Os membros do Conselho de 
Administração deverão ser selecionados de 
modo a assegurar o mais elevado nível de 
competência, imparcialidade, 
independência, ausência de conflitos de 
interesses e uma vasta gama de pessoas 
com experiência entre os representantes 
dos Estados-Membros, do Parlamento 
Europeu, da Comissão e da sociedade civil.

Or. en

Justificação

O Parlamento Europeu é uma estrutura política e, como tal, é necessário que quem for 
designado esteja sujeito às regras em matéria de imparcialidade e conflitos de interesses.
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Alteração 96
Nicola Caputo

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os membros do Conselho de 
Administração deverão ser selecionados de 
modo a assegurar o mais elevado nível de 
competência e uma vasta gama de pessoas 
com experiência entre os representantes 
dos Estados-Membros, do Parlamento 
Europeu e da Comissão.

(12) Os membros do Conselho de 
Administração deverão ser selecionados de 
modo a assegurar o mais elevado nível de 
competência e de empenhamento na 
proteção da saúde e do ambiente e uma 
vasta gama de pessoas com experiência 
entre os representantes dos Estados-
Membros, do Parlamento Europeu e da 
Comissão.

Or. it

Alteração 97
Mireille D'Ornano

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O balanço de qualidade da 
legislação alimentar geral identificou 
determinadas deficiências na capacidade a 
longo prazo da Autoridade de manter uma 
especialização científica de alto nível. Em 
particular, assistiu-se a uma diminuição do 
número de candidatos a membros dos 
painéis científicos. O sistema tem, pois, de 
ser reforçado, e os Estados-Membros 
devem desempenhar um papel mais ativo 
para assegurar que está disponível um 
conjunto suficiente de peritos para 
responder às necessidades do sistema da 
União para a avaliação dos riscos em 
termos de especialização científica de alto 
nível, independência e competências 
pluridisciplinares.

(13) O balanço de qualidade da 
legislação alimentar geral identificou 
determinadas deficiências na capacidade a 
longo prazo da Autoridade de manter uma 
especialização científica de alto nível. Em 
particular, assistiu-se a uma diminuição do 
número de candidatos a membros dos 
painéis científicos. O sistema tem, pois, de 
ser reforçado, e os Estados-Membros 
devem desempenhar um papel mais ativo 
para assegurar que está disponível um
conjunto suficiente de peritos para 
responder às necessidades do sistema da 
União para a avaliação dos riscos em 
termos de especialização científica de alto 
nível, independência e competências 
pluridisciplinares, sem comprometer a 
qualidade do conhecimento especializado 
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das autoridades nacionais de saúde.

Or. fr

Alteração 98
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O balanço de qualidade da 
legislação alimentar geral identificou 
determinadas deficiências na capacidade a 
longo prazo da Autoridade de manter uma 
especialização científica de alto nível. Em 
particular, assistiu-se a uma diminuição do 
número de candidatos a membros dos 
painéis científicos. O sistema tem, pois, de 
ser reforçado, e os Estados-Membros 
devem desempenhar um papel mais ativo 
para assegurar que está disponível um 
conjunto suficiente de peritos para 
responder às necessidades do sistema da 
União para a avaliação dos riscos em 
termos de especialização científica de alto 
nível, independência e competências 
pluridisciplinares.

(13) O balanço de qualidade da 
legislação alimentar geral identificou 
determinadas deficiências na capacidade a 
longo prazo da Autoridade de manter uma 
especialização científica de alto nível 
através de pessoal especializado. Em 
particular, assistiu-se a uma diminuição do 
número de candidatos a membros dos 
painéis científicos e a razão para esta 
diminuição deve ser analisada. O sistema 
deve encorajar as candidaturas e os 
Estados-Membros devem desempenhar um 
papel mais ativo para assegurar que está 
disponível um conjunto suficiente de 
peritos para responder às necessidades do 
sistema da União para a avaliação dos 
riscos em termos de especialização 
científica de alto nível, independência e 
competências pluridisciplinares.

Or. en

Alteração 99
Pavel Poc, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O balanço de qualidade da 
legislação alimentar geral identificou 
determinadas deficiências na capacidade a 

(13) O balanço de qualidade da 
legislação alimentar geral identificou 
determinadas deficiências na capacidade a 
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longo prazo da Autoridade de manter uma 
especialização científica de alto nível. Em 
particular, assistiu-se a uma diminuição do 
número de candidatos a membros dos 
painéis científicos. O sistema tem, pois, de 
ser reforçado, e os Estados-Membros 
devem desempenhar um papel mais ativo
para assegurar que está disponível um 
conjunto suficiente de peritos para 
responder às necessidades do sistema da 
União para a avaliação dos riscos em 
termos de especialização científica de alto 
nível, independência e competências 
pluridisciplinares.

longo prazo da Autoridade de manter uma 
especialização científica de alto nível. Em 
particular, assistiu-se a uma diminuição do 
número de candidatos a membros dos 
painéis científicos. Os Estados-Membros 
devem apoiar a divulgação dos convites à 
manifestação de interesse da Autoridade 
com vista à participação nos painéis 
científicos e no Comité Científico para 
assegurar que está disponível um conjunto 
suficiente de peritos para responder às 
necessidades do sistema da União para a 
avaliação dos riscos em termos de 
especialização científica de alto nível, 
independência e competências 
pluridisciplinares.

Or. en

Alteração 100
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O balanço de qualidade da 
legislação alimentar geral identificou 
determinadas deficiências na capacidade a 
longo prazo da Autoridade de manter uma 
especialização científica de alto nível. Em 
particular, assistiu-se a uma diminuição do 
número de candidatos a membros dos 
painéis científicos. O sistema tem, pois, de 
ser reforçado, e os Estados-Membros 
devem desempenhar um papel mais ativo 
para assegurar que está disponível um 
conjunto suficiente de peritos para 
responder às necessidades do sistema da 
União para a avaliação dos riscos em 
termos de especialização científica de alto 
nível, independência e competências 
pluridisciplinares.

(13) O balanço de qualidade da 
legislação alimentar geral identificou 
determinadas deficiências na capacidade a 
longo prazo da Autoridade de manter uma 
especialização científica de alto nível. Em 
particular, assistiu-se a uma diminuição do 
número de candidatos a membros dos 
painéis científicos. O sistema tem, pois, de 
ser reforçado, e os Estados-Membros 
devem desempenhar um papel mais ativo 
para assegurar que está disponível um 
conjunto suficiente de peritos 
independentes para responder às 
necessidades do sistema da União para a 
avaliação dos riscos em termos de 
especialização científica de alto nível, 
independência e competências 
pluridisciplinares.

Or. en
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Alteração 101
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de preservar a independência 
entre a avaliação dos riscos e a gestão dos 
riscos e outros interesses a nível da União, 
é adequado que a designação dos membros 
dos painéis científicos pelos 
Estados-Membros, a sua seleção pelo 
Diretor Executivo da Autoridade e a sua 
nomeação pelo Conselho de Administração 
da Autoridade sejam efetuadas com base 
em critérios rigorosos que assegurem a 
excelência e a independência dos peritos, 
garantindo ao mesmo tempo os necessários 
conhecimentos especializados 
pluridisciplinares de cada painel. É 
também essencial, para este efeito, que o 
Diretor Executivo, cuja função é defender 
os interesses da EFSA e, em especial, a 
independência dos seus conhecimentos 
especializados, tenha um papel na seleção e 
nomeação desses peritos científicos. 
Devem ser igualmente tomadas medidas 
adicionais para assegurar que os peritos 
científicos dispõem de meios para atuarem 
de forma independente.

(14) A fim de preservar a independência 
entre a avaliação dos riscos e a gestão dos 
riscos e outros interesses a nível da União, 
é adequado que a designação dos membros 
dos painéis científicos pelos 
Estados-Membros, a sua seleção pelo 
Diretor Executivo da Autoridade e a sua 
nomeação pelo Conselho de Administração 
da Autoridade sejam efetuadas com base 
em critérios rigorosos que assegurem a 
excelência e a independência dos peritos, 
garantindo ao mesmo tempo os necessários
conhecimentos especializados 
pluridisciplinares de cada painel. É 
também essencial, para este efeito, que o 
Diretor Executivo, cuja função é defender 
os interesses da EFSA e, em especial, a 
independência dos seus conhecimentos 
especializados, tenha um papel na seleção e 
nomeação desses peritos científicos. 
Devem ser igualmente tomadas medidas 
adicionais para assegurar que os peritos 
científicos dispõem de meios para atuarem 
de forma independente. Além disso, como 
a Autoridade é responsável pela avaliação 
de produtos em diferentes setores, 
nomeadamente na agricultura, 
alimentação e saúde, é importante que os 
membros do painel em questão possuam 
os conhecimentos especializados 
adequados para avaliar a segurança e a 
eficácia de determinada matéria. A 
avaliação deve, nomeadamente, ter em 
conta as características específicas da 
substância em causa e estabelecer uma 
metodologia adequada para uma 
avaliação correta, seguindo a abordagem 
mais adequada ao tipo de substância, que 
será diferente consoante se trate de 
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compostos isolados obtidos por síntese 
química ou de substâncias naturais 
complexas.

Or. en

Justificação

As características das substâncias naturais são distintas das dos compostos químicos 
isolados. Uma vez que as empresas estão dispostas a investir em estudos para comprovar a 
eficácia e segurança dos seus produtos constituídos por substâncias naturais, o painel 
responsável pela avaliação deve ter os conhecimentos especializados pertinentes para 
garantir que os critérios adotados têm em devida conta as características dessas substâncias 
e, caso não existam a nível internacional normas pertinentes ou plenamente aplicáveis, 
identificar as adequadas.

Alteração 102
Simona Bonafè

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de preservar a independência 
entre a avaliação dos riscos e a gestão dos 
riscos e outros interesses a nível da União, 
é adequado que a designação dos membros 
dos painéis científicos pelos 
Estados-Membros, a sua seleção pelo 
Diretor Executivo da Autoridade e a sua 
nomeação pelo Conselho de Administração 
da Autoridade sejam efetuadas com base 
em critérios rigorosos que assegurem a 
excelência e a independência dos peritos, 
garantindo ao mesmo tempo os necessários 
conhecimentos especializados 
pluridisciplinares de cada painel. É 
também essencial, para este efeito, que o 
Diretor Executivo, cuja função é defender 
os interesses da EFSA e, em especial, a 
independência dos seus conhecimentos 
especializados, tenha um papel na seleção e 
nomeação desses peritos científicos. 
Devem ser igualmente tomadas medidas 
adicionais para assegurar que os peritos 

(14) A fim de preservar a independência 
entre a avaliação dos riscos e a gestão dos 
riscos e outros interesses a nível da União, 
é adequado que a designação dos membros 
dos painéis científicos pelos 
Estados-Membros, a sua seleção pelo 
Diretor Executivo da Autoridade e a sua 
nomeação pelo Conselho de Administração 
da Autoridade sejam efetuadas com base 
em critérios rigorosos que assegurem a 
excelência e a independência dos peritos, 
garantindo ao mesmo tempo os necessários 
conhecimentos especializados 
pluridisciplinares de cada painel. É 
também essencial, para este efeito, que o 
Diretor Executivo, cuja função é defender 
os interesses da EFSA e, em especial, a 
independência dos seus conhecimentos 
especializados, tenha um papel na seleção e 
nomeação desses peritos científicos. 
Devem ser igualmente tomadas medidas 
adicionais para assegurar que os peritos 
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científicos dispõem de meios para atuarem 
de forma independente.

científicos dispõem de meios para atuarem 
de forma independente. É importante que 
os membros do painel pertinente tenham 
conhecimentos especializados adequados 
para avaliar a segurança e a eficácia 
numa matéria específica. A avaliação 
deve, nomeadamente, ter em conta as 
características específicas da substância 
em causa e estabelecer uma metodologia 
adequada, seguindo a abordagem mais 
adequada ao tipo de substância.

Or. en

Alteração 103
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de preservar a independência 
entre a avaliação dos riscos e a gestão dos 
riscos e outros interesses a nível da União, 
é adequado que a designação dos membros 
dos painéis científicos pelos 
Estados-Membros, a sua seleção pelo 
Diretor Executivo da Autoridade e a sua 
nomeação pelo Conselho de Administração 
da Autoridade sejam efetuadas com base 
em critérios rigorosos que assegurem a 
excelência e a independência dos peritos, 
garantindo ao mesmo tempo os necessários 
conhecimentos especializados 
pluridisciplinares de cada painel. É 
também essencial, para este efeito, que o 
Diretor Executivo, cuja função é defender 
os interesses da EFSA e, em especial, a 
independência dos seus conhecimentos 
especializados, tenha um papel na seleção e 
nomeação desses peritos científicos. 
Devem ser igualmente tomadas medidas 
adicionais para assegurar que os peritos 
científicos dispõem de meios para atuarem 
de forma independente.

(14) A fim de preservar a independência 
entre a avaliação dos riscos e a gestão dos 
riscos e outros interesses a nível da União, 
é adequado que a seleção dos membros dos 
painéis científicos pelo Diretor Executivo 
da Autoridade e a sua nomeação pelo 
Conselho de Administração da Autoridade 
sejam efetuadas com base em critérios 
rigorosos, como a ausência de quaisquer 
ligações à indústria, que assegurem a 
excelência e a independência dos peritos, 
garantindo ao mesmo tempo os necessários 
conhecimentos especializados 
pluridisciplinares de cada painel. É 
também essencial, para este efeito, que o 
Diretor Executivo, cuja função é defender 
os interesses da EFSA e, em especial, a 
independência dos seus conhecimentos 
especializados, tenha um papel na seleção e 
nomeação desses peritos científicos. 
Devem ser tomadas medidas, 
nomeadamente uma compensação 
financeira adequada, para assegurar que 
os peritos científicos dispõem de meios 
para atuarem de forma independente e 
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dedicam tempo suficiente ao seu trabalho 
de avaliação dos riscos para a Autoridade.

Or. en

Alteração 104
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de preservar a independência 
entre a avaliação dos riscos e a gestão dos 
riscos e outros interesses a nível da União, 
é adequado que a designação dos membros 
dos painéis científicos pelos 
Estados-Membros, a sua seleção pelo 
Diretor Executivo da Autoridade e a sua 
nomeação pelo Conselho de Administração 
da Autoridade sejam efetuadas com base 
em critérios rigorosos que assegurem a 
excelência e a independência dos peritos, 
garantindo ao mesmo tempo os necessários 
conhecimentos especializados 
pluridisciplinares de cada painel. É 
também essencial, para este efeito, que o 
Diretor Executivo, cuja função é defender 
os interesses da EFSA e, em especial, a
independência dos seus conhecimentos 
especializados, tenha um papel na seleção e 
nomeação desses peritos científicos. 
Devem ser igualmente tomadas medidas 
adicionais para assegurar que os peritos 
científicos dispõem de meios para atuarem 
de forma independente.

(14) A fim de preservar a independência 
entre a avaliação dos riscos e a gestão dos 
riscos e outros interesses a nível da União, 
é adequado que a designação dos membros 
dos painéis científicos pelos 
Estados-Membros, a sua seleção pelo 
Diretor Executivo da Autoridade e a sua 
nomeação pelo Conselho de Administração 
da Autoridade sejam efetuadas com base 
em critérios rigorosos que assegurem a 
excelência, a integridade e a 
independência dos peritos, garantindo ao 
mesmo tempo os necessários 
conhecimentos especializados 
pluridisciplinares de cada painel. É 
também essencial, para este efeito, que o 
Diretor Executivo, que é o representante 
legal da EFSA e cuja função é ser 
responsável pelo desempenho das 
atribuições da Autoridade e, em especial, 
pela independência dos seus 
conhecimentos especializados, tenha um 
papel na seleção e nomeação desses peritos 
científicos. Devem ser igualmente tomadas 
medidas adicionais para assegurar que os 
peritos científicos dispõem de meios para 
atuarem de forma independente.

Or. en

Alteração 105
Mireille D'Ornano
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Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de preservar a independência 
entre a avaliação dos riscos e a gestão dos 
riscos e outros interesses a nível da União, 
é adequado que a designação dos membros 
dos painéis científicos pelos Estados-
Membros, a sua seleção pelo Diretor 
Executivo da Autoridade e a sua nomeação 
pelo Conselho de Administração da 
Autoridade sejam efetuadas com base em 
critérios rigorosos que assegurem a 
excelência e a independência dos peritos, 
garantindo ao mesmo tempo os necessários 
conhecimentos especializados 
pluridisciplinares de cada painel. É 
também essencial, para este efeito, que o 
Diretor Executivo, cuja função é defender 
os interesses da EFSA e, em especial, a 
independência dos seus conhecimentos 
especializados, tenha um papel na seleção e 
nomeação desses peritos científicos. 
Devem ser igualmente tomadas medidas 
adicionais para assegurar que os peritos 
científicos dispõem de meios para atuarem 
de forma independente.

(14) A fim de preservar a independência 
entre a avaliação dos riscos e a gestão dos 
riscos e outros interesses a nível da União, 
é adequado que a designação dos membros 
dos painéis científicos pelos Estados-
Membros, a sua seleção pelo Diretor 
Executivo da Autoridade e a sua nomeação 
pelo Conselho de Administração da 
Autoridade sejam efetuadas com base em 
critérios rigorosos que assegurem a 
excelência e a independência dos peritos, 
garantindo ao mesmo tempo os necessários 
conhecimentos especializados 
pluridisciplinares de cada painel. É 
também essencial, para este efeito, que o 
Diretor Executivo, cuja função é defender 
os interesses da EFSA e, em especial, a 
independência dos seus conhecimentos 
especializados, tenha um papel na seleção e 
nomeação desses peritos científicos. 
Devem ser igualmente tomadas medidas 
adicionais para assegurar que os peritos 
científicos dispõem de meios para atuarem 
de forma independente e que as situações 
de conflito de interesses sejam evitadas 
tanto quanto possível.

Or. fr

Alteração 106
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de preservar a independência 
entre a avaliação dos riscos e a gestão dos 
riscos e outros interesses a nível da União, 
é adequado que a designação dos membros 

(14) A fim de preservar a independência 
entre a avaliação dos riscos e a gestão dos 
riscos e outros interesses a nível da União, 
é adequado que a seleção dos membros dos 
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dos painéis científicos pelos 
Estados-Membros, a sua seleção pelo 
Diretor Executivo da Autoridade e a sua 
nomeação pelo Conselho de Administração 
da Autoridade sejam efetuadas com base 
em critérios rigorosos que assegurem a 
excelência e a independência dos peritos, 
garantindo ao mesmo tempo os necessários 
conhecimentos especializados 
pluridisciplinares de cada painel. É 
também essencial, para este efeito, que o 
Diretor Executivo, cuja função é defender 
os interesses da EFSA e, em especial, a 
independência dos seus conhecimentos 
especializados, tenha um papel na seleção e 
nomeação desses peritos científicos. 
Devem ser igualmente tomadas medidas 
adicionais para assegurar que os peritos 
científicos dispõem de meios para atuarem 
de forma independente.

painéis científicos pelo Diretor Executivo 
da Autoridade e a sua nomeação pelo 
Conselho de Administração da Autoridade 
sejam efetuadas com base em critérios 
rigorosos que assegurem a excelência e a 
independência dos peritos, garantindo ao 
mesmo tempo os necessários 
conhecimentos especializados 
pluridisciplinares de cada painel. É 
também essencial, para este efeito, que o 
Diretor Executivo, cuja função é defender 
os interesses da EFSA e, em especial, a 
independência dos seus conhecimentos 
especializados, tenha um papel na seleção e 
nomeação desses peritos científicos. 
Devem ser igualmente tomadas medidas 
adicionais para assegurar que os peritos 
científicos dispõem de meios para atuarem 
de forma independente e dedicam tempo 
suficiente ao seu trabalho de avaliação 
dos riscos para a Autoridade.

Or. en

Alteração 107
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) É essencial garantir o bom 
funcionamento da Autoridade e melhorar 
a sustentabilidade dos seus 
conhecimentos especializados. É, por 
conseguinte, necessário reforçar o apoio 
prestado pela Autoridade e pelos 
Estados-Membros ao trabalho dos painéis 
científicos da Autoridade. Em especial, a 
Autoridade deve organizar o trabalho 
preparatório de apoio às tarefas dos 
painéis científicos, inclusivamente 
solicitando ao pessoal da Autoridade, ou a 
organizações científicas nacionais que 
trabalham em rede com a Autoridade, que 
elaborem pareceres científicos 

Suprimido
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preparatórios que serão revistos e 
aprovados pelos painéis.

Or. en

Justificação

Existe o risco de se tornar prática comum que o pessoal da EFSA elabore pareceres dos 
quais se espere uma aprovação automática pelos painéis científicos. Tal não é aceitável, pois 
colocaria em causa toda a ideia de peritos científicos independentes que emitem pareceres 
científicos, conforme previsto no artigo 28.º.

Alteração 108
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) É essencial garantir o bom 
funcionamento da Autoridade e melhorar a 
sustentabilidade dos seus conhecimentos 
especializados. É, por conseguinte, 
necessário reforçar o apoio prestado pela 
Autoridade e pelos Estados-Membros ao 
trabalho dos painéis científicos da 
Autoridade. Em especial, a Autoridade 
deve organizar o trabalho preparatório de 
apoio às tarefas dos painéis científicos, 
inclusivamente solicitando ao pessoal da 
Autoridade, ou a organizações científicas 
nacionais que trabalham em rede com a 
Autoridade, que elaborem pareceres 
científicos preparatórios que serão revistos 
e aprovados pelos painéis.

(15) É essencial garantir o bom 
funcionamento da Autoridade e melhorar a 
sustentabilidade dos seus conhecimentos 
especializados. É, por conseguinte, 
necessário reforçar o apoio prestado pela 
Autoridade e pelos Estados-Membros ao 
trabalho dos painéis científicos da 
Autoridade. Em especial, a Autoridade 
deve organizar o trabalho preparatório de 
apoio às tarefas dos painéis científicos, 
inclusivamente solicitando ao pessoal da 
Autoridade, ou a organizações científicas 
nacionais que trabalham em rede com a 
Autoridade, que elaborem pareceres 
científicos preparatórios que serão revistos 
e aprovados pelos painéis. Tal não deve 
prejudicar a independência das avaliações 
científicas da Autoridade.

Or. en

Alteração 109
Anja Hazekamp



PE627.781v01-00 32/156 AM\1162805PT.docx

PT

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) É essencial garantir o bom 
funcionamento da Autoridade e melhorar a 
sustentabilidade dos seus conhecimentos 
especializados. É, por conseguinte, 
necessário reforçar o apoio prestado pela 
Autoridade e pelos Estados-Membros ao 
trabalho dos painéis científicos da 
Autoridade. Em especial, a Autoridade
deve organizar o trabalho preparatório de 
apoio às tarefas dos painéis científicos, 
inclusivamente solicitando ao pessoal da 
Autoridade, ou a organizações científicas 
nacionais que trabalham em rede com a 
Autoridade, que elaborem pareceres 
científicos preparatórios que serão revistos 
e aprovados pelos painéis.

(15) É essencial garantir o bom 
funcionamento da Autoridade e melhorar a 
sustentabilidade dos seus conhecimentos 
especializados. É, por conseguinte, 
necessário reforçar o apoio prestado pela 
Autoridade e pelos Estados-Membros ao 
trabalho dos painéis científicos da 
Autoridade. Em especial, a Autoridade 
deve organizar o trabalho preparatório de 
apoio às tarefas dos painéis científicos, 
inclusivamente solicitando ao pessoal da 
Autoridade que elabore pareceres 
científicos preparatórios que serão revistos 
e aprovados pelos painéis.

Or. en

Alteração 110
Mireille D'Ornano

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os procedimentos de autorização 
têm por base o princípio de que incumbe 
ao requerente provar que o objeto de um 
procedimento de autorização cumpre os 
requisitos de segurança da UE atendendo 
aos conhecimentos científicos de que 
dispõe. Este princípio baseia-se no 
pressuposto de que a saúde pública é mais 
bem protegida quando o ónus da prova 
recai sobre o requerente, dado que este tem 
de provar que um determinado objeto da 
autorização é seguro antes da sua 
colocação no mercado, em vez de serem as 
autoridades públicas a provar que esse 
objeto não é seguro a fim de poder bani-lo 

(16) Os procedimentos de autorização 
têm por base o princípio de que incumbe 
ao requerente provar que o objeto de um 
procedimento de autorização cumpre os 
requisitos de segurança da UE atendendo 
aos conhecimentos científicos de que 
dispõe. Este princípio baseia-se no 
pressuposto de que a saúde pública é mais 
bem protegida quando o ónus da prova 
recai sobre o requerente, dado que este tem 
de provar que um determinado objeto da 
autorização é seguro antes da sua 
colocação no mercado, em vez de serem as 
autoridades públicas a provar que esse 
objeto não é seguro a fim de poder bani-lo 
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do mercado. Além disso, os fundos 
públicos não devem ser utilizados para 
encomendar estudos dispendiosos que 
servirão, no final, para ajudar a indústria a 
colocar um produto no mercado. De acordo 
com este princípio e em conformidade com 
os requisitos regulamentares aplicáveis, 
exige-se aos requerentes que apresentem 
estudos pertinentes, incluindo ensaios, em 
apoio dos pedidos de autorização ao abrigo 
da legislação alimentar setorial da União, 
para demonstrar a segurança e, em alguns 
casos, a eficácia do objeto da autorização 
em causa.

do mercado. Além disso, os fundos 
públicos não devem ser utilizados para 
encomendar estudos dispendiosos que 
servirão, no final, para ajudar a indústria a 
colocar um produto no mercado. De acordo 
com este princípio e em conformidade com 
os requisitos regulamentares aplicáveis, 
exige-se aos requerentes que apresentem 
estudos pertinentes, incluindo ensaios, em 
apoio dos pedidos de autorização ao abrigo 
da legislação alimentar setorial da União, 
para demonstrar a segurança e, em alguns 
casos, a eficácia do objeto da autorização 
em causa. A Autoridade deve, no entanto, 
poder realizar ela própria os estudos 
necessários para provar que um objeto 
não é seguro quando surgem dúvidas, 
após a colocação no mercado, sobre a sua 
segurança ou eficácia.

Or. fr

Alteração 111
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os procedimentos de autorização 
têm por base o princípio de que incumbe 
ao requerente provar que o objeto de um 
procedimento de autorização cumpre os 
requisitos de segurança da UE atendendo 
aos conhecimentos científicos de que 
dispõe. Este princípio baseia-se no 
pressuposto de que a saúde pública é mais 
bem protegida quando o ónus da prova 
recai sobre o requerente, dado que este tem 
de provar que um determinado objeto da 
autorização é seguro antes da sua 
colocação no mercado, em vez de serem as 
autoridades públicas a provar que esse 
objeto não é seguro a fim de poder bani-lo 
do mercado. Além disso, os fundos 
públicos não devem ser utilizados para 

(16) Os procedimentos de autorização 
têm por base o princípio de que incumbe 
ao requerente provar que o objeto de um 
procedimento de autorização cumpre os 
requisitos de segurança da UE atendendo 
aos conhecimentos científicos de que 
dispõe. Este princípio baseia-se no 
pressuposto de que a saúde pública, a 
saúde animal e o ambiente são mais bem 
protegidos quando o ónus da prova recai 
sobre o requerente, dado que este tem de 
provar que um determinado objeto da 
autorização é seguro antes da sua 
colocação no mercado, em vez de serem as 
autoridades públicas a provar que esse 
objeto não é seguro a fim de poder bani-lo 
do mercado. Além disso, os fundos 
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encomendar estudos dispendiosos que 
servirão, no final, para ajudar a indústria a 
colocar um produto no mercado. De acordo 
com este princípio e em conformidade com 
os requisitos regulamentares aplicáveis, 
exige-se aos requerentes que apresentem 
estudos pertinentes, incluindo ensaios, em 
apoio dos pedidos de autorização ao abrigo 
da legislação alimentar setorial da União, 
para demonstrar a segurança e, em alguns 
casos, a eficácia do objeto da autorização 
em causa.

públicos não devem ser utilizados para 
encomendar estudos dispendiosos que 
servirão, no final, para ajudar a indústria a 
colocar um produto no mercado e conceder 
uma vantagem relativa aos requerentes 
em relação aos seus concorrentes. De 
acordo com este princípio e em 
conformidade com os requisitos 
regulamentares aplicáveis, exige-se aos 
requerentes que apresentem estudos 
pertinentes, verificáveis e fiáveis, incluindo 
ensaios, em apoio dos pedidos de 
autorização ao abrigo da legislação 
alimentar setorial da União, para 
demonstrar a segurança e, em alguns casos, 
a eficácia do objeto da autorização em 
causa.

Or. en

Alteração 112
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os procedimentos de autorização 
têm por base o princípio de que incumbe 
ao requerente provar que o objeto de um 
procedimento de autorização cumpre os 
requisitos de segurança da UE atendendo 
aos conhecimentos científicos de que 
dispõe. Este princípio baseia-se no 
pressuposto de que a saúde pública é mais 
bem protegida quando o ónus da prova 
recai sobre o requerente, dado que este tem 
de provar que um determinado objeto da 
autorização é seguro antes da sua 
colocação no mercado, em vez de serem as 
autoridades públicas a provar que esse 
objeto não é seguro a fim de poder bani-lo 
do mercado. Além disso, os fundos 
públicos não devem ser utilizados para 
encomendar estudos dispendiosos que 
servirão, no final, para ajudar a indústria a 

(16) Os procedimentos de autorização 
têm por base o princípio de que incumbe 
ao requerente provar que o objeto de um 
procedimento de autorização cumpre os 
requisitos de segurança da UE atendendo 
aos conhecimentos científicos de que 
dispõe. Este princípio baseia-se no 
pressuposto de que a saúde pública é mais 
bem protegida quando o ónus da prova 
recai sobre o requerente, dado que este tem 
de provar que um determinado objeto da 
autorização é seguro antes da sua 
colocação no mercado, em vez de serem as 
autoridades públicas a provar que esse 
objeto não é seguro a fim de poder bani-lo 
do mercado. Além disso, os fundos 
públicos não devem ser utilizados para 
encomendar estudos dispendiosos que 
servirão, no final, para ajudar a indústria a 
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colocar um produto no mercado. De acordo 
com este princípio e em conformidade com 
os requisitos regulamentares aplicáveis, 
exige-se aos requerentes que apresentem 
estudos pertinentes, incluindo ensaios, em 
apoio dos pedidos de autorização ao abrigo 
da legislação alimentar setorial da União, 
para demonstrar a segurança e, em alguns 
casos, a eficácia do objeto da autorização 
em causa.

colocar um produto no mercado. De acordo 
com este princípio e em conformidade com 
os requisitos regulamentares aplicáveis, 
exige-se aos requerentes que apresentem 
estudos pertinentes e validados, incluindo 
ensaios que tenham sido realizados em 
conformidade com as normas 
internacionais e as Boas Práticas de 
Laboratório (BPL), em apoio dos pedidos 
de autorização ao abrigo da legislação 
alimentar setorial da União, para 
demonstrar a segurança e, em alguns casos, 
a eficácia do objeto da autorização em 
causa.

Or. en

Alteração 113
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Existem disposições sobre o 
conteúdo dos pedidos de autorização. É 
essencial que o pedido de autorização 
apresentado à Autoridade para a avaliação 
dos riscos cumpra as especificações 
aplicáveis para garantir uma avaliação 
científica da melhor qualidade por parte da 
Autoridade. Os requerentes e, em 
particular, as pequenas e médias empresas 
nem sempre têm uma compreensão clara 
destas especificações. Importa pois que a 
Autoridade preste aconselhamento aos 
potenciais requerentes que o solicitem 
sobre as regras aplicáveis e o conteúdo 
exigido dos pedidos de autorização, antes 
de estes serem formalmente apresentados, 
embora sem abordar a conceção dos 
estudos a apresentar, que continua a ser da 
responsabilidade dos requerentes. A fim de 
assegurar a transparência deste processo, o 
aconselhamento da Autoridade deve ser 

(17) Existem disposições sobre o 
conteúdo dos pedidos de autorização. É 
essencial que o pedido de autorização 
apresentado à Autoridade para a avaliação 
dos riscos cumpra as especificações 
aplicáveis para garantir uma avaliação 
científica da melhor qualidade por parte da 
Autoridade. Os requerentes e, em 
particular, as pequenas e médias empresas 
nem sempre têm uma compreensão clara 
destas especificações. Importa pois que a 
Autoridade preste aconselhamento aos 
potenciais requerentes que o solicitem 
sobre as regras aplicáveis e o conteúdo 
exigido dos pedidos de autorização, antes 
de estes serem formalmente apresentados, 
embora sem abordar a conceção dos 
estudos a apresentar, que continua a ser da 
responsabilidade dos requerentes. A fim de 
assegurar a transparência deste processo, o 
aconselhamento da Autoridade deve ser 
tornado público. Até 36 meses após a 
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tornado público. entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão deve avaliar o 
impacto destas reuniões anteriores à 
apresentação dos pedidos no 
funcionamento da Autoridade. Deve 
avaliar, em especial, o seu impacto na 
afetação dos recursos da Autoridade e a 
sua independência.

Or. en

Alteração 114
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Existem disposições sobre o 
conteúdo dos pedidos de autorização. É 
essencial que o pedido de autorização 
apresentado à Autoridade para a avaliação 
dos riscos cumpra as especificações 
aplicáveis para garantir uma avaliação 
científica da melhor qualidade por parte da 
Autoridade. Os requerentes e, em 
particular, as pequenas e médias empresas 
nem sempre têm uma compreensão clara 
destas especificações. Importa pois que a 
Autoridade preste aconselhamento aos 
potenciais requerentes que o solicitem 
sobre as regras aplicáveis e o conteúdo 
exigido dos pedidos de autorização, antes 
de estes serem formalmente apresentados, 
embora sem abordar a conceção dos 
estudos a apresentar, que continua a ser da 
responsabilidade dos requerentes. A fim de 
assegurar a transparência deste processo, o 
aconselhamento da Autoridade deve ser 
tornado público.

(17) As disposições sobre o conteúdo 
dos pedidos de autorização devem ser 
examinadas e formuladas de modo que o 
pedido de autorização tenha o mais 
elevado nível de transparência e 
fiabilidade. É essencial que o pedido de 
autorização apresentado à Autoridade para 
a avaliação dos riscos cumpra as 
especificações aplicáveis para garantir uma 
avaliação científica da melhor qualidade 
por parte da Autoridade. Os requerentes e, 
em particular, as pequenas e médias 
empresas nem sempre têm uma 
compreensão clara destas especificações. 
Importa pois que a Autoridade preste 
aconselhamento aos potenciais requerentes 
que o solicitem sobre as regras aplicáveis e 
o conteúdo exigido dos pedidos de 
autorização, antes de estes serem 
formalmente apresentados, embora sem 
abordar a conceção dos estudos a 
apresentar, que continua a ser da 
responsabilidade dos requerentes. A fim de 
assegurar a transparência deste processo, o 
acesso a informações práticas sobre a 
compilação de pedidos que sejam 
benéficas para todas as partes e o 
aconselhamento da Autoridade serão 
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tornados públicos.

Or. en

Alteração 115
Lukas Mandl

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Existem disposições sobre o 
conteúdo dos pedidos de autorização. É 
essencial que o pedido de autorização 
apresentado à Autoridade para a avaliação 
dos riscos cumpra as especificações 
aplicáveis para garantir uma avaliação 
científica da melhor qualidade por parte da 
Autoridade. Os requerentes e, em 
particular, as pequenas e médias empresas 
nem sempre têm uma compreensão clara 
destas especificações. Importa pois que a 
Autoridade preste aconselhamento aos 
potenciais requerentes que o solicitem 
sobre as regras aplicáveis e o conteúdo 
exigido dos pedidos de autorização, antes 
de estes serem formalmente apresentados, 
embora sem abordar a conceção dos 
estudos a apresentar, que continua a ser 
da responsabilidade dos requerentes. A 
fim de assegurar a transparência deste 
processo, o aconselhamento da 
Autoridade deve ser tornado público.

(17) Existem disposições sobre o 
conteúdo dos pedidos de autorização. É 
essencial que o pedido de autorização 
apresentado à Autoridade para a avaliação 
dos riscos cumpra as especificações 
aplicáveis para garantir uma avaliação 
científica da melhor qualidade por parte da 
Autoridade. Os requerentes e, em 
particular, as pequenas e médias empresas 
nem sempre têm uma compreensão clara 
destas especificações. Importa pois que a 
Autoridade preste aconselhamento aos 
potenciais requerentes que o solicitem 
sobre as regras aplicáveis e o conteúdo 
exigido dos pedidos de autorização, antes 
de estes serem formalmente apresentados.

Or. de

Alteração 116
Mireille D'Ornano

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A Autoridade deve ter (18) A Autoridade deve ter 
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conhecimento do objeto de todos os 
estudos efetuados pelo requerente com 
vista a um futuro pedido de autorização ao 
abrigo da legislação alimentar da União. 
Para o efeito, é necessário e adequado que 
os operadores das empresas que 
encomendam os estudos e os laboratórios 
que os realizam notifiquem esses estudos à 
Autoridade quando são encomendados. As 
informações sobre os estudos notificados 
só devem ser tornadas públicas após o 
correspondente pedido de autorização ter 
sido tornado público, em conformidade 
com as regras aplicáveis em matéria de 
transparência.

conhecimento do objeto de todos os 
estudos efetuados pelo requerente com 
vista a um futuro pedido de autorização ao 
abrigo da legislação alimentar da União. 
Para o efeito, é necessário e adequado que 
os operadores das empresas que 
encomendam os estudos e os laboratórios 
que os realizam notifiquem esses estudos à 
Autoridade quando são encomendados, a 
fim de garantir que nenhum estudo 
encomendado pelo requerente seja 
ocultado à Autoridade, especialmente se 
produzir resultados que levantem dúvidas 
sobre a segurança ou a eficácia do objeto 
estudado. As informações sobre os estudos 
notificados só devem ser tornadas públicas 
após o correspondente pedido de 
autorização ter sido tornado público, em 
conformidade com as regras aplicáveis em 
matéria de transparência.

Or. fr

Alteração 117
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A Autoridade deve ter 
conhecimento do objeto de todos os 
estudos efetuados pelo requerente com 
vista a um futuro pedido de autorização ao 
abrigo da legislação alimentar da União. 
Para o efeito, é necessário e adequado que 
os operadores das empresas que 
encomendam os estudos e os laboratórios 
que os realizam notifiquem esses estudos à 
Autoridade quando são encomendados. As 
informações sobre os estudos notificados 
só devem ser tornadas públicas após o 
correspondente pedido de autorização ter
sido tornado público, em conformidade 
com as regras aplicáveis em matéria de 

(18) A Autoridade deve ter 
conhecimento do objeto de todos os 
estudos efetuados pelo requerente com 
vista a um futuro pedido de autorização ao 
abrigo da legislação alimentar da União. 
Para o efeito, é necessário e adequado que 
os operadores das empresas que 
encomendam os estudos e os laboratórios 
que os realizam notifiquem esses estudos à 
Autoridade quando são encomendados. As 
informações sobre os estudos notificados 
devem ser tornadas públicas logo que o 
correspondente pedido de autorização ou 
de renovação tenha sido tornado público, 
em conformidade com as regras aplicáveis 
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transparência. em matéria de transparência.

Or. en

Alteração 118
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A Autoridade deve ter 
conhecimento do objeto de todos os 
estudos efetuados pelo requerente com 
vista a um futuro pedido de autorização ao 
abrigo da legislação alimentar da União. 
Para o efeito, é necessário e adequado que 
os operadores das empresas que 
encomendam os estudos e os laboratórios 
que os realizam notifiquem esses estudos à 
Autoridade quando são encomendados. As 
informações sobre os estudos notificados 
só devem ser tornadas públicas após o 
correspondente pedido de autorização ter 
sido tornado público, em conformidade 
com as regras aplicáveis em matéria de 
transparência.

(18) A Autoridade deve ter 
conhecimento do objeto de todos os 
estudos efetuados pelo requerente com 
vista a um futuro pedido de autorização ao 
abrigo da legislação alimentar da União. 
Para o efeito, é necessário e adequado que 
os operadores das empresas que 
encomendam os estudos e os laboratórios 
que os realizam notifiquem esses estudos à 
Autoridade quando são encomendados. As 
informações sobre os estudos notificados 
só devem ser tornadas públicas após o 
correspondente pedido de autorização ter 
sido tornado público e a Autoridade ter 
publicado o seu projeto de parecer 
científico, em conformidade com as regras 
aplicáveis em matéria de transparência.

Or. en

Alteração 119
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A Autoridade deve ter 
conhecimento do objeto de todos os 
estudos efetuados pelo requerente com 
vista a um futuro pedido de autorização ao 
abrigo da legislação alimentar da União. 

(18) A Autoridade deve ter 
conhecimento do objeto de todos os 
estudos efetuados pelo requerente com 
vista a um futuro pedido de autorização ao 
abrigo da legislação alimentar da União. 
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Para o efeito, é necessário e adequado que 
os operadores das empresas que 
encomendam os estudos e os laboratórios
que os realizam notifiquem esses estudos à 
Autoridade quando são encomendados. As 
informações sobre os estudos notificados 
só devem ser tornadas públicas após o 
correspondente pedido de autorização ter 
sido tornado público, em conformidade 
com as regras aplicáveis em matéria de 
transparência.

Para o efeito, é necessário e adequado que 
os operadores das empresas que 
encomendam os estudos e as instituições
que os realizam, por exemplo laboratórios, 
institutos ou universidades, notifiquem 
esses estudos à Autoridade quando são 
encomendados. As informações sobre os 
estudos notificados só devem ser tornadas 
públicas após o correspondente pedido de 
autorização ter sido tornado público, em 
conformidade com as regras aplicáveis em 
matéria de transparência.

Or. en

Justificação

Todos os estudos incluídos num processo devem ser objeto de notificação prévia para serem 
admissíveis para procedimentos e decisões regulamentares, independentemente de quem 
tenha realizado o estudo. Muitos estudos de campo são realizados por universidades, 
institutos e empresas privadas.

Alteração 120
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A Autoridade deve ter 
conhecimento do objeto de todos os 
estudos efetuados pelo requerente com 
vista a um futuro pedido de autorização ao 
abrigo da legislação alimentar da União. 
Para o efeito, é necessário e adequado que 
os operadores das empresas que 
encomendam os estudos e os laboratórios 
que os realizam notifiquem esses estudos à 
Autoridade quando são encomendados. As 
informações sobre os estudos notificados 
só devem ser tornadas públicas após o 
correspondente pedido de autorização ter 
sido tornado público, em conformidade 
com as regras aplicáveis em matéria de 
transparência.

(18) A Autoridade deve ter 
conhecimento do objeto de todos os 
estudos efetuados pelo requerente com 
vista a um futuro pedido de autorização ou 
de renovação ao abrigo da legislação 
alimentar da União. Para o efeito, é 
necessário e adequado que os operadores 
das empresas que encomendam os estudos 
e os laboratórios que os realizam 
notifiquem esses estudos à Autoridade 
quando são encomendados. As 
informações sobre os estudos notificados 
só devem ser tornadas públicas após o 
correspondente pedido de autorização ter 
sido tornado público, em conformidade 
com as regras aplicáveis em matéria de 
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transparência.

Or. en

Alteração 121
Annie Schreijer-Pierik

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A Autoridade deve ter 
conhecimento do objeto de todos os 
estudos efetuados pelo requerente com 
vista a um futuro pedido de autorização ao 
abrigo da legislação alimentar da União. 
Para o efeito, é necessário e adequado que 
os operadores das empresas que 
encomendam os estudos e os laboratórios 
que os realizam notifiquem esses estudos à 
Autoridade quando são encomendados. As 
informações sobre os estudos notificados 
só devem ser tornadas públicas após o 
correspondente pedido de autorização ter 
sido tornado público, em conformidade 
com as regras aplicáveis em matéria de 
transparência.

(18) A Autoridade deve ter 
conhecimento do objeto de todos os 
estudos efetuados pelo requerente com 
vista a um futuro pedido de autorização ao 
abrigo da legislação alimentar da União. 
Para o efeito, é necessário e adequado que 
os operadores das empresas que 
encomendam os estudos e os laboratórios 
que os realizam notifiquem esses estudos à 
Autoridade quando são encomendados. As 
informações sobre todos os estudos 
notificados só devem ser tornadas públicas 
após o correspondente pedido de 
autorização ter sido apresentado e a 
Autoridade ter publicado o seu parecer 
científico.

Or. nl

Justificação

Os dados, estudos e outras informações de natureza científica que sustentam os pedidos de 
autorização só devem ser publicados depois de a Autoridade publicar os resultados da sua 
avaliação científica. De outro modo, existe o perigo de os concorrentes obterem acesso a 
informações sobre ideias de produtos ou processos de fabrico inovadores. Além disso, há o 
risco de ingerência política no processo de avaliação dos riscos.

Alteração 122
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Considerando 19
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Texto da Comissão Alteração

(19) No caso dos pedidos de renovação 
de uma autorização, a substância ou 
produto autorizado já se encontra no 
mercado há vários anos. Por conseguinte, 
já se dispõe de experiência e 
conhecimentos sobre esta substância ou 
produto. Assim, é adequado que os estudos 
planeados para apoiar os pedidos de 
renovação sejam notificados pelo 
requerente à Autoridade e que, após uma 
consulta de terceiros sobre esses estudos 
planeados, a Autoridade preste 
sistematicamente aconselhamento aos 
requerentes sobre o conteúdo do pedido de 
renovação previsto, tendo em conta as 
observações recebidas.

(19) No caso dos pedidos de renovação 
de uma autorização, a substância ou 
produto autorizado já se encontra no 
mercado há vários anos. Por conseguinte, 
já se dispõe de experiência e 
conhecimentos sobre esta substância ou 
produto. Assim, é adequado que os estudos 
planeados para apoiar os pedidos de 
renovação sejam notificados pelo 
requerente à Autoridade e que, após uma 
consulta de terceiros sobre esses estudos 
planeados, a Autoridade preste 
sistematicamente aconselhamento aos 
requerentes sobre o conteúdo do pedido de 
renovação previsto, tendo em conta as 
observações recebidas e tornando pública 
toda a informação.

Or. en

Alteração 123
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Reconhece-se que a avaliação 
científica dos riscos não pode, por si só, 
em alguns casos, fornecer todas as 
informações em que se deve basear uma 
decisão em matéria de gestão dos riscos e 
que devem ser devidamente tidos em conta 
outros fatores pertinentes, incluindo 
fatores sociais, económicos, tradicionais, 
éticos e ambientais, assim como a 
viabilidade dos controlos sempre que 
exista um risco grave para a saúde.

Or. es
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Justificação

A experiência já demonstrou que a EFSA foi sobrecarregada com responsabilidades não 
incluídas nas suas competências regulamentares, sobretudo em matéria de bem-estar animal 
e de proteção fitossanitária, que nem sempre estão diretamente relacionadas com a 
segurança alimentar e que colidem com as responsabilidades de outras agências. É 
necessário fazer uma separação e incluir o bem-estar animal e a proteção fitossanitária 
apenas quando existir um risco grave para a saúde.

Alteração 124
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Existem certas preocupações por 
parte do público relativamente ao facto de 
a avaliação da Autoridade no contexto das 
autorizações se basear principalmente em 
estudos realizados pela indústria. A 
Autoridade já efetua pesquisas na literatura 
científica para poder ter em conta outros 
dados e estudos existentes sobre a matéria 
submetida à sua avaliação. A fim de obter 
um nível suplementar de garantia de que a 
Autoridade pode ter acesso a todos os 
dados disponíveis e estudos científicos 
pertinentes sobre o objeto de um 
procedimento de autorização, afigura-se 
adequado prever uma consulta de terceiros, 
a fim de determinar se estão disponíveis 
outros dados ou estudos científicos 
pertinentes. Para aumentar a eficácia da 
consulta, esta deve ter lugar quando os 
estudos apresentados pela indústria 
incluídos num pedido de autorização são 
tornados públicos, de acordo com as regras 
de transparência do presente regulamento.

(20) Existem certas preocupações por 
parte do público relativamente ao facto de 
a avaliação da Autoridade no contexto das 
autorizações se basear principalmente em 
estudos realizados pela indústria. A 
Autoridade já efetua pesquisas na literatura 
científica para poder ter em conta outros 
dados e estudos existentes sobre a matéria 
submetida à sua avaliação. A fim de obter 
um nível suplementar de garantia de que a 
Autoridade pode ter acesso a todos os 
dados disponíveis e estudos científicos 
pertinentes sobre o objeto de um 
procedimento de autorização, afigura-se 
adequado prever uma consulta de terceiros, 
a fim de determinar se estão disponíveis 
outros dados ou estudos científicos 
pertinentes. Para aumentar a eficácia da 
consulta, esta deve ter lugar quando os 
estudos apresentados pela indústria 
incluídos num pedido de autorização são 
tornados públicos, de acordo com as regras 
de transparência do presente regulamento. 
Os dados e estudos científicos 
apresentados no processo de consulta 
devem ser tidos em consideração, 
contanto que sejam validados e 
pertinentes e estejam em consonância 
com as normas internacionais e as Boas 
Práticas de Laboratório (GLP).
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Or. en

Alteração 125
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Existem certas preocupações por 
parte do público relativamente ao facto de 
a avaliação da Autoridade no contexto das 
autorizações se basear principalmente em 
estudos realizados pela indústria. A 
Autoridade já efetua pesquisas na literatura 
científica para poder ter em conta outros 
dados e estudos existentes sobre a matéria 
submetida à sua avaliação. A fim de obter 
um nível suplementar de garantia de que a 
Autoridade pode ter acesso a todos os 
dados disponíveis e estudos científicos 
pertinentes sobre o objeto de um 
procedimento de autorização, afigura-se 
adequado prever uma consulta de terceiros, 
a fim de determinar se estão disponíveis 
outros dados ou estudos científicos 
pertinentes. Para aumentar a eficácia da 
consulta, esta deve ter lugar quando os 
estudos apresentados pela indústria 
incluídos num pedido de autorização são 
tornados públicos, de acordo com as regras 
de transparência do presente regulamento.

(20) Existem preocupações por parte do 
público relativamente ao facto de a 
avaliação da Autoridade no contexto das 
autorizações se basear principalmente em 
estudos realizados pela indústria. A 
Autoridade deve efetuar sistematicamente
pesquisas na literatura científica para poder 
ter em conta outros dados e estudos 
existentes sobre a matéria submetida à sua 
avaliação. A este respeito, a Autoridade 
deve aplicar os meios, estruturas e 
aplicações necessários para garantir 
acesso a toda a literatura científica 
pertinente sobre a matéria. A fim de obter 
um nível suplementar de garantia de que a 
Autoridade pode ter acesso a todos os 
dados disponíveis e estudos científicos 
pertinentes sobre o objeto de um 
procedimento de autorização, afigura-se 
igualmente adequado prever uma consulta 
de terceiros independentes, a fim de 
determinar se estão disponíveis outros 
dados ou estudos científicos pertinentes. 
Para aumentar a eficácia da consulta, esta 
deve ter lugar quando os estudos 
apresentados pela indústria incluídos num 
pedido de autorização são tornados 
públicos, de acordo com as regras de 
transparência do presente regulamento.

Or. en

Alteração 126
Mireille D'Ornano
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Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Existem certas preocupações por 
parte do público relativamente ao facto de 
a avaliação da Autoridade no contexto das 
autorizações se basear principalmente em 
estudos realizados pela indústria. A 
Autoridade já efetua pesquisas na literatura 
científica para poder ter em conta outros 
dados e estudos existentes sobre a matéria 
submetida à sua avaliação. A fim de obter 
um nível suplementar de garantia de que a 
Autoridade pode ter acesso a todos os 
dados disponíveis e estudos científicos 
pertinentes sobre o objeto de um 
procedimento de autorização, afigura-se 
adequado prever uma consulta de terceiros, 
a fim de determinar se estão disponíveis 
outros dados ou estudos científicos 
pertinentes. Para aumentar a eficácia da 
consulta, esta deve ter lugar quando os 
estudos apresentados pela indústria 
incluídos num pedido de autorização são 
tornados públicos, de acordo com as regras 
de transparência do presente regulamento.

(20) Existem certas preocupações por 
parte do público relativamente ao facto de 
a avaliação da Autoridade no contexto das 
autorizações se basear principalmente em 
estudos realizados pela indústria. Estas 
preocupações são legítimas, na medida 
em que ficou provado que a Autoridade 
nem sempre agiu de forma independente. 
A Autoridade já efetua pesquisas na 
literatura científica para poder ter em conta 
outros dados e estudos existentes sobre a 
matéria submetida à sua avaliação. A fim 
de obter um nível suplementar de garantia 
de que a Autoridade pode ter acesso a 
todos os dados disponíveis e estudos 
científicos pertinentes sobre o objeto de um 
procedimento de autorização, afigura-se 
adequado prever uma consulta de terceiros, 
a fim de determinar se estão disponíveis 
outros dados ou estudos científicos 
pertinentes. Para aumentar a eficácia da 
consulta, esta deve ter lugar quando os 
estudos apresentados pela indústria 
incluídos num pedido de autorização são 
tornados públicos, de acordo com as regras 
de transparência do presente regulamento.

Or. fr

Alteração 127
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Existem certas preocupações por 
parte do público relativamente ao facto de 
a avaliação da Autoridade no contexto das 
autorizações se basear principalmente em 
estudos realizados pela indústria. A 

(20) Existem certas preocupações por 
parte do público relativamente ao facto de 
a avaliação da Autoridade no contexto das 
autorizações se basear principalmente em 
estudos realizados pela indústria. Caso 
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Autoridade já efetua pesquisas na literatura 
científica para poder ter em conta outros 
dados e estudos existentes sobre a matéria 
submetida à sua avaliação. A fim de obter 
um nível suplementar de garantia de que a 
Autoridade pode ter acesso a todos os 
dados disponíveis e estudos científicos 
pertinentes sobre o objeto de um 
procedimento de autorização, afigura-se 
adequado prever uma consulta de terceiros, 
a fim de determinar se estão disponíveis 
outros dados ou estudos científicos 
pertinentes. Para aumentar a eficácia da 
consulta, esta deve ter lugar quando os 
estudos apresentados pela indústria 
incluídos num pedido de autorização são
tornados públicos, de acordo com as regras 
de transparência do presente regulamento.

exista um novo pedido, a Autoridade deve 
realizar sempre pesquisas na literatura 
científica para poder ter em conta outros 
dados e estudos existentes sobre a matéria 
submetida à sua avaliação, e solicitar 
estudos adicionais, se necessário. A fim 
de obter um nível suplementar de garantia 
de que a Autoridade pode ter acesso a 
todos os dados disponíveis e estudos 
científicos pertinentes sobre o objeto de um 
procedimento de autorização, afigura-se 
adequado prever uma consulta de terceiros, 
a fim de determinar se estão disponíveis 
outros dados ou estudos científicos 
pertinentes. Para aumentar a eficácia da 
consulta, esta deve ter lugar imediatamente 
após os estudos apresentados pela indústria 
incluídos num pedido de autorização terem 
sido tornados públicos, de acordo com as 
regras de transparência do presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 128
Mireille D'Ornano

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Existem certas preocupações por 
parte do público relativamente ao facto de 
a avaliação da Autoridade no contexto das 
autorizações se basear principalmente em 
estudos realizados pela indústria. A 
Autoridade já efetua pesquisas na literatura 
científica para poder ter em conta outros 
dados e estudos existentes sobre a matéria 
submetida à sua avaliação. A fim de obter 
um nível suplementar de garantia de que a 
Autoridade pode ter acesso a todos os 
dados disponíveis e estudos científicos 
pertinentes sobre o objeto de um 
procedimento de autorização, afigura-se 
adequado prever uma consulta de terceiros, 

(20) Existem graves preocupações por 
parte do público relativamente ao facto de 
a avaliação da Autoridade no contexto das 
autorizações se basear principalmente em 
estudos realizados pela indústria. A 
Autoridade já efetua pesquisas na literatura 
científica para poder ter em conta outros 
dados e estudos existentes sobre a matéria 
submetida à sua avaliação. A fim de obter 
um nível suplementar de garantia de que a 
Autoridade pode ter acesso a todos os 
dados disponíveis e estudos científicos 
pertinentes sobre o objeto de um 
procedimento de autorização, afigura-se 
adequado prever uma consulta de terceiros, 
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a fim de determinar se estão disponíveis 
outros dados ou estudos científicos 
pertinentes. Para aumentar a eficácia da 
consulta, esta deve ter lugar quando os 
estudos apresentados pela indústria 
incluídos num pedido de autorização são 
tornados públicos, de acordo com as regras 
de transparência do presente regulamento.

a fim de determinar se estão disponíveis 
outros dados ou estudos científicos 
pertinentes. Para aumentar a eficácia da 
consulta, esta deve ter lugar quando os 
estudos apresentados pela indústria 
incluídos num pedido de autorização são 
tornados públicos, de acordo com as regras
de transparência do presente regulamento.

Or. fr

Alteração 129
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os estudos, incluindo ensaios, 
apresentados pelos operadores das 
empresas em apoio dos pedidos de 
autorização nos termos da legislação 
alimentar setorial da União normalmente 
cumprem princípios reconhecidos a nível 
internacional, os quais fornecem uma base 
uniforme para a sua qualidade, 
nomeadamente no que se refere à 
reprodutibilidade dos resultados. No 
entanto, em certos casos, podem surgir 
problemas de conformidade com as normas 
aplicáveis e é por esta razão que existem 
sistemas nacionais para fiscalizar essa 
conformidade. É conveniente prever um 
nível adicional de garantia para tranquilizar 
o público em geral sobre a qualidade dos 
estudos e estabelecer um sistema de 
auditoria reforçado em que os controlos 
dos Estados-Membros respeitantes à 
aplicação desses princípios pelos 
laboratórios que realizam esses estudos e 
ensaios sejam verificados pela Comissão.

(21) Os estudos, incluindo ensaios, 
apresentados pelos operadores das 
empresas em apoio dos pedidos de 
autorização nos termos da legislação 
alimentar setorial da União normalmente 
cumprem princípios reconhecidos a nível 
internacional, os quais fornecem uma base 
uniforme para a sua qualidade, 
nomeadamente no que se refere à 
reprodutibilidade dos resultados. No 
entanto, em certos casos, podem surgir 
problemas de conformidade com as normas 
aplicáveis e é por esta razão que existem 
sistemas nacionais para fiscalizar essa 
conformidade. É conveniente prever um 
nível adicional de garantia para tranquilizar 
o público em geral sobre a qualidade dos 
estudos e estabelecer um sistema de 
auditoria reforçado em que os controlos 
dos Estados-Membros, em cooperação 
com a Direção de Auditorias e Análises 
no Domínio da Saúde e dos Alimentos, da 
Direção-Geral da Saúde e Segurança dos 
Alimentos da Comissão, respeitantes à 
aplicação desses princípios pelos 
laboratórios que realizam esses estudos e 
ensaios sejam verificados pela Comissão.
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Or. en

Alteração 130
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os estudos, incluindo ensaios, 
apresentados pelos operadores das 
empresas em apoio dos pedidos de 
autorização nos termos da legislação 
alimentar setorial da União normalmente
cumprem princípios reconhecidos a nível 
internacional, os quais fornecem uma base
uniforme para a sua qualidade, 
nomeadamente no que se refere à 
reprodutibilidade dos resultados. No 
entanto, em certos casos, podem surgir 
problemas de conformidade com as normas 
aplicáveis e é por esta razão que existem 
sistemas nacionais para fiscalizar essa 
conformidade. É conveniente prever um 
nível adicional de garantia para tranquilizar 
o público em geral sobre a qualidade dos 
estudos e estabelecer um sistema de 
auditoria reforçado em que os controlos 
dos Estados-Membros respeitantes à 
aplicação desses princípios pelos 
laboratórios que realizam esses estudos e 
ensaios sejam verificados pela Comissão.

(21) Os estudos, incluindo ensaios, 
apresentados pelos operadores das 
empresas em apoio dos pedidos de 
autorização nos termos da legislação 
alimentar setorial da União cumprem 
princípios reconhecidos a nível 
internacional, os quais fornecem uma base 
uniforme para a sua qualidade, 
nomeadamente no que se refere à 
reprodutibilidade dos resultados. No 
entanto, em certos casos, podem surgir 
problemas de conformidade com as normas 
aplicáveis e é por esta razão que existem 
sistemas nacionais para fiscalizar essa 
conformidade. É conveniente prever um 
nível adicional de garantia para tranquilizar 
o público em geral sobre a qualidade dos 
estudos e estabelecer um sistema de 
auditoria e controlo reforçado em que os 
controlos dos Estados-Membros e dos 
países terceiros respeitantes à aplicação 
desses princípios pelos laboratórios que 
realizam esses estudos e ensaios sejam 
verificados pela Comissão.

Or. en

Justificação

A DG Saúde e Segurança dos Alimentos realiza auditorias não só na UE, mas também em 
países terceiros; por conseguinte, estes países devem também ser incluídos a fim de 
assegurar a qualidade e condições de concorrência equitativas entre os laboratórios.

Alteração 131
Karin Kadenbach
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Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A segurança alimentar é uma 
questão sensível de interesse primordial 
para todos os cidadãos da União. Embora 
mantendo o princípio de que cabe à 
indústria provar o cumprimento dos 
requisitos da União, é importante criar 
uma ferramenta de verificação adicional 
para tratar casos específicos de elevada 
importância societal quando haja 
controvérsia sobre questões de segurança, 
nomeadamente a encomenda de estudos 
adicionais com o objetivo de verificar os 
elementos de prova utilizados no contexto 
da avaliação dos riscos. Considerando 
que isto seria financiado pelo orçamento 
da União e que a utilização desta 
ferramenta de verificação excecional deve 
ser proporcionada, a Comissão deve ser 
responsável por ativar o processo de 
encomenda desses estudos de verificação. 
Deve ter-se em conta o facto de que em 
alguns casos específicos os estudos 
encomendados podem ter um âmbito mais 
vasto do que o das provas em causa (por 
exemplo, novos desenvolvimentos 
científicos que venham a estar 
disponíveis).

Suprimido

Or. en

Alteração 132
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A segurança alimentar é uma 
questão sensível de interesse primordial 
para todos os cidadãos da União. Embora 

(22) A segurança alimentar é uma 
questão sensível de interesse primordial 
para todos os cidadãos da União. Embora 
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mantendo o princípio de que cabe à 
indústria provar o cumprimento dos 
requisitos da União, é importante criar 
uma ferramenta de verificação adicional 
para tratar casos específicos de elevada 
importância societal quando haja 
controvérsia sobre questões de segurança, 
nomeadamente a encomenda de estudos 
adicionais com o objetivo de verificar os 
elementos de prova utilizados no contexto 
da avaliação dos riscos. Considerando que 
isto seria financiado pelo orçamento da 
União e que a utilização desta ferramenta 
de verificação excecional deve ser 
proporcionada, a Comissão deve ser 
responsável por ativar o processo de 
encomenda desses estudos de verificação. 
Deve ter-se em conta o facto de que em 
alguns casos específicos os estudos 
encomendados podem ter um âmbito mais 
vasto do que o das provas em causa (por 
exemplo, novos desenvolvimentos 
científicos que venham a estar 
disponíveis).

mantendo o princípio de que cabe à 
indústria provar o cumprimento dos 
requisitos da União, é condição essencial
criar uma ferramenta de verificação 
adicional para tratar, no mínimo, casos em 
que haja incerteza ou controvérsia sobre 
questões de segurança e riscos potenciais, 
nomeadamente a encomenda de estudos 
independentes adicionais com o objetivo 
de verificar os elementos de prova 
utilizados no contexto da avaliação dos 
riscos. Considerando que isto seria 
financiado pelo orçamento da União e que 
a utilização desta ferramenta de verificação 
excecional deve ser proporcionada, a 
Comissão deve ser responsável por ativar o 
processo de encomenda desses estudos de 
verificação, em particular a pedido da 
sociedade civil. Deve ter-se em conta o 
facto de que em alguns casos específicos os 
estudos encomendados podem ter um 
âmbito mais vasto do que o das provas em 
causa (por exemplo, novos 
desenvolvimentos científicos que venham a 
estar disponíveis).

Or. en

Justificação

Conforme referido, a segurança dos alimentos é de importância primordial para os cidadãos. 
Em conjunto com a Comissão, em condições estritamente definidas, os cidadãos devem poder 
suscitar as suas preocupações, concentrando-as em determinados temas. Desta forma, a sua 
voz será ouvida e o dinheiro dos cidadãos será gasto em função dos seus pedidos.

Alteração 133
Mireille D'Ornano

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A segurança alimentar é uma 
questão sensível de interesse primordial
para todos os cidadãos da União. Embora 

(22) A segurança alimentar é uma 
questão sensível de interesse primordial 
para todos os cidadãos da União. Embora 
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mantendo o princípio de que cabe à 
indústria provar o cumprimento dos 
requisitos da União, é importante criar uma 
ferramenta de verificação adicional para 
tratar casos específicos de elevada 
importância societal quando haja 
controvérsia sobre questões de segurança, 
nomeadamente a encomenda de estudos 
adicionais com o objetivo de verificar os 
elementos de prova utilizados no contexto 
da avaliação dos riscos. Considerando que 
isto seria financiado pelo orçamento da 
União e que a utilização desta ferramenta 
de verificação excecional deve ser 
proporcionada, a Comissão deve ser 
responsável por ativar o processo de 
encomenda desses estudos de verificação. 
Deve ter-se em conta o facto de que em 
alguns casos específicos os estudos 
encomendados podem ter um âmbito mais 
vasto do que o das provas em causa (por 
exemplo, novos desenvolvimentos 
científicos que venham a estar 
disponíveis).

mantendo o princípio de que cabe à 
indústria provar o cumprimento dos 
requisitos da União, é importante criar uma 
ferramenta de verificação adicional para 
tratar casos específicos de elevada 
importância societal quando haja 
controvérsia sobre questões de segurança, 
nomeadamente a encomenda de estudos 
adicionais com o objetivo de verificar os 
elementos de prova utilizados no contexto 
da avaliação dos riscos. Considerando que 
isto seria financiado pelo orçamento da 
União e que a utilização desta ferramenta 
de verificação excecional deve ser 
proporcionada, a Comissão deve ser 
responsável por ativar o processo de 
encomenda desses estudos de verificação. 
Deve ter-se em conta o facto de que em 
alguns casos específicos os estudos 
encomendados podem ter um âmbito mais 
vasto do que o das provas em causa (por 
exemplo, novos desenvolvimentos 
científicos que venham a estar 
disponíveis). Esta iniciativa, juntamente 
com o vasto trabalho de alguns membros 
do Parlamento determinados a assinalar a 
falta de independência da Autoridade, 
exige uma análise aprofundada dos 
procedimentos de avaliação dos riscos da 
Autoridade.

Or. fr

Alteração 134
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A segurança alimentar é uma 
questão sensível de interesse primordial 
para todos os cidadãos da União. Embora 
mantendo o princípio de que cabe à 
indústria provar o cumprimento dos 
requisitos da União, é importante criar uma 

(22) A segurança alimentar é uma 
questão sensível de interesse primordial 
para todos os cidadãos da União. Embora 
mantendo o princípio de que cabe à 
indústria provar o cumprimento dos 
requisitos da União, é importante criar uma 
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ferramenta de verificação adicional para 
tratar casos específicos de elevada 
importância societal quando haja 
controvérsia sobre questões de segurança, 
nomeadamente a encomenda de estudos 
adicionais com o objetivo de verificar os 
elementos de prova utilizados no contexto 
da avaliação dos riscos. Considerando que 
isto seria financiado pelo orçamento da 
União e que a utilização desta ferramenta 
de verificação excecional deve ser 
proporcionada, a Comissão deve ser 
responsável por ativar o processo de 
encomenda desses estudos de verificação. 
Deve ter-se em conta o facto de que em 
alguns casos específicos os estudos 
encomendados podem ter um âmbito mais 
vasto do que o das provas em causa (por 
exemplo, novos desenvolvimentos 
científicos que venham a estar 
disponíveis).

ferramenta de verificação adicional para 
tratar casos específicos de elevada 
importância societal quando haja 
controvérsia sobre questões de segurança, 
nomeadamente a encomenda de estudos 
adicionais com o objetivo de verificar os 
elementos de prova utilizados no contexto 
da avaliação dos riscos. Esta ferramenta de 
verificação excecional deve ser 
proporcionada e não deve substituir a 
aplicação do princípio da precaução 
perante a incerteza científica. A 
Comissão, os Estados-Membros e o 
Parlamento Europeu devem ter a 
possibilidade de solicitar à Autoridade que 
encomende esses estudos de verificação. 
Deve ter-se em conta o facto de que em 
alguns casos específicos os estudos 
encomendados podem ter um âmbito mais 
vasto do que o das provas em causa (por 
exemplo, novos desenvolvimentos 
científicos que venham a estar 
disponíveis).

Or. en

Alteração 135
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A segurança alimentar é uma 
questão sensível de interesse primordial 
para todos os cidadãos da União. Embora 
mantendo o princípio de que cabe à 
indústria provar o cumprimento dos 
requisitos da União, é importante criar uma 
ferramenta de verificação adicional para 
tratar casos específicos de elevada 
importância societal quando haja 
controvérsia sobre questões de segurança, 
nomeadamente a encomenda de estudos 
adicionais com o objetivo de verificar os 
elementos de prova utilizados no contexto 

(22) A segurança alimentar é uma 
questão sensível de interesse primordial 
para todos os cidadãos da União. Embora 
mantendo o princípio de que cabe à 
indústria provar o cumprimento dos 
requisitos da União, é importante criar uma 
ferramenta de verificação adicional para 
tratar casos específicos de elevada 
importância societal quando haja 
controvérsia sobre questões de segurança, 
nomeadamente a encomenda de estudos 
adicionais com o objetivo de verificar os 
elementos de prova utilizados no contexto 
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da avaliação dos riscos. Considerando que 
isto seria financiado pelo orçamento da 
União e que a utilização desta ferramenta 
de verificação excecional deve ser 
proporcionada, a Comissão deve ser 
responsável por ativar o processo de 
encomenda desses estudos de verificação. 
Deve ter-se em conta o facto de que em 
alguns casos específicos os estudos 
encomendados podem ter um âmbito mais 
vasto do que o das provas em causa (por 
exemplo, novos desenvolvimentos 
científicos que venham a estar 
disponíveis).

da avaliação dos riscos. Considerando que 
isto seria financiado pelo orçamento da 
União e que a utilização desta ferramenta 
de verificação excecional deve ser 
proporcionada, a Autoridade deve, em 
caso de controvérsia em questões de 
segurança, lacunas de dados e/ou 
incerteza científica, ser responsável por 
ativar o processo de encomenda desses 
estudos de verificação. Deve ter-se em 
conta o facto de que em alguns casos 
específicos os estudos encomendados 
podem ter um âmbito mais vasto do que o 
das provas em causa (por exemplo, novos 
desenvolvimentos científicos que venham a 
estar disponíveis).

Or. en

Alteração 136
Mireille D'Ornano

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A segurança alimentar é uma 
questão sensível de interesse primordial 
para todos os cidadãos da União. Embora 
mantendo o princípio de que cabe à 
indústria provar o cumprimento dos 
requisitos da União, é importante criar uma 
ferramenta de verificação adicional para 
tratar casos específicos de elevada 
importância societal quando haja 
controvérsia sobre questões de segurança, 
nomeadamente a encomenda de estudos 
adicionais com o objetivo de verificar os 
elementos de prova utilizados no contexto 
da avaliação dos riscos. Considerando que
isto seria financiado pelo orçamento da 
União e que a utilização desta ferramenta 
de verificação excecional deve ser 
proporcionada, a Comissão deve ser
responsável por ativar o processo de 
encomenda desses estudos de verificação. 

(22) A segurança alimentar é uma 
questão sensível de interesse primordial 
para todos os cidadãos da União. Embora 
mantendo o princípio de que cabe à 
indústria provar o cumprimento dos 
requisitos da União, é importante criar uma 
ferramenta de verificação adicional para 
tratar casos específicos de elevada 
importância societal quando haja 
controvérsia sobre questões de segurança, 
nomeadamente a encomenda de estudos 
adicionais com o objetivo de verificar os 
elementos de prova utilizados no contexto 
da avaliação dos riscos. Apesar de isto ser
financiado pelo orçamento da União e de a 
utilização desta ferramenta de verificação 
excecional dever ser proporcionada, a 
Comissão não é necessariamente
responsável por ativar o processo de 
encomenda desses estudos de verificação, 
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Deve ter-se em conta o facto de que em 
alguns casos específicos os estudos 
encomendados podem ter um âmbito mais 
vasto do que o das provas em causa (por 
exemplo, novos desenvolvimentos 
científicos que venham a estar 
disponíveis).

os quais também podem ser 
encomendados por um Estado-Membro. 
Deve ter-se em conta o facto de que em 
alguns casos específicos os estudos 
encomendados podem ter um âmbito mais 
vasto do que o das provas em causa (por 
exemplo, novos desenvolvimentos 
científicos que venham a estar 
disponíveis).

Or. fr

Alteração 137
Mairead McGuinness

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A segurança alimentar é uma 
questão sensível de interesse primordial 
para todos os cidadãos da União. Embora 
mantendo o princípio de que cabe à 
indústria provar o cumprimento dos 
requisitos da União, é importante criar uma
ferramenta de verificação adicional para 
tratar casos específicos de elevada 
importância societal quando haja 
controvérsia sobre questões de segurança, 
nomeadamente a encomenda de estudos 
adicionais com o objetivo de verificar os 
elementos de prova utilizados no contexto 
da avaliação dos riscos. Considerando que 
isto seria financiado pelo orçamento da 
União e que a utilização desta ferramenta 
de verificação excecional deve ser 
proporcionada, a Comissão deve ser 
responsável por ativar o processo de 
encomenda desses estudos de verificação. 
Deve ter-se em conta o facto de que em 
alguns casos específicos os estudos 
encomendados podem ter um âmbito mais 
vasto do que o das provas em causa (por 
exemplo, novos desenvolvimentos 
científicos que venham a estar 

(22) A segurança alimentar é uma 
questão sensível de interesse primordial 
para todos os cidadãos da União. Embora 
mantendo o princípio de que cabe à 
indústria provar o cumprimento dos 
requisitos da União, é importante criar uma 
ferramenta de verificação adicional para 
tratar casos específicos de elevada 
importância societal quando haja 
controvérsia sobre questões de segurança, 
nomeadamente a encomenda de estudos 
adicionais com o objetivo de verificar os 
elementos de prova utilizados no contexto 
da avaliação dos riscos. Considerando que 
isto seria financiado pelo orçamento da 
União e que a utilização desta ferramenta 
de verificação excecional deve ser 
proporcionada, a Autoridade, em consulta 
com a Comissão, deve ser responsável por 
ativar o processo de encomenda desses 
estudos de verificação. Deve ter-se em 
conta o facto de que em alguns casos 
específicos os estudos encomendados 
podem ter um âmbito mais vasto do que o 
das provas em causa (por exemplo, novos 
desenvolvimentos científicos que venham a 
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disponíveis). estar disponíveis).

Or. en

Alteração 138
Mireille D'Ornano

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A segurança alimentar é uma 
questão sensível de interesse primordial 
para todos os cidadãos da União. Embora 
mantendo o princípio de que cabe à 
indústria provar o cumprimento dos 
requisitos da União, é importante criar uma
ferramenta de verificação adicional para 
tratar casos específicos de elevada 
importância societal quando haja 
controvérsia sobre questões de segurança, 
nomeadamente a encomenda de estudos 
adicionais com o objetivo de verificar os 
elementos de prova utilizados no contexto 
da avaliação dos riscos. Considerando que 
isto seria financiado pelo orçamento da 
União e que a utilização desta ferramenta 
de verificação excecional deve ser 
proporcionada, a Comissão deve ser 
responsável por ativar o processo de 
encomenda desses estudos de verificação. 
Deve ter-se em conta o facto de que em 
alguns casos específicos os estudos 
encomendados podem ter um âmbito mais 
vasto do que o das provas em causa (por 
exemplo, novos desenvolvimentos 
científicos que venham a estar 
disponíveis).

(22) A segurança alimentar é 
legitimamente uma questão sensível de 
interesse primordial para todos os cidadãos 
da União. Embora mantendo o princípio de 
que cabe à indústria provar o cumprimento 
dos requisitos da União, é importante criar 
uma ferramenta de verificação adicional 
para tratar casos específicos de elevada 
importância societal quando haja 
controvérsia sobre questões de segurança, 
nomeadamente a encomenda de estudos 
adicionais com o objetivo de verificar os 
elementos de prova utilizados no contexto 
da avaliação dos riscos. Considerando que 
isto seria financiado pelo orçamento da 
União e que a utilização desta ferramenta 
de verificação excecional deve ser 
proporcionada, a Comissão deve ser 
responsável por ativar o processo de 
encomenda desses estudos de verificação. 
Deve ter-se em conta o facto de que em 
alguns casos específicos os estudos 
encomendados podem ter um âmbito mais 
vasto do que o das provas em causa (por 
exemplo, novos desenvolvimentos 
científicos que venham a estar 
disponíveis).

Or. fr

Alteração 139
Anja Hazekamp
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Proposta de regulamento
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) A fim de aumentar a 
participação pública e dar aos cidadãos o 
direito de indicar aos decisores políticos 
em que domínios se concentram as suas 
preocupações, a Comissão, nas mesmas 
condições da Iniciativa de Cidadania 
Europeia, deve criar um mecanismo que 
permita aos cidadãos solicitar a 
encomenda de estudos adicionais à 
Autoridade. Após consulta com os 
requerentes e a Autoridade, as 
especificações dos estudos são 
estabelecidas e o processo de encomenda 
inicia-se imediatamente.

Or. en

Alteração 140
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) O balanço de qualidade da 
legislação alimentar geral demonstrou que, 
embora a Autoridade tenha feito progressos 
consideráveis em termos de transparência, 
o processo de avaliação dos riscos, em 
particular no contexto dos procedimentos 
de autorização que abrangem a cadeia 
agroalimentar, nem sempre é considerado 
totalmente transparente. Em parte, isto 
também se deve às diferentes regras de 
transparência e de confidencialidade 
previstas não só no Regulamento (CE) 
n.º 178/2002, mas também noutros atos 
legislativos da União que abrangem a 
cadeia agroalimentar. A sua interação pode 
ter um impacto sobre a aceitação da 
avaliação dos riscos pelo público em geral.

(23) Enquanto parte na Convenção de 
Aarhus, a UE reconheceu que, no 
domínio do ambiente, o acesso à 
informação e a participação pública no 
processo de tomada de decisões aumenta 
a qualidade das decisões e reforça a sua 
aplicação, contribui para a sensibilização 
do público para as questões ambientais, 
dá-lhe a possibilidade de manifestar as 
suas preocupações e permite às 
autoridades públicas ter em conta essas 
preocupações. No entanto, o balanço de 
qualidade da legislação alimentar geral 
demonstrou que, embora a Autoridade 
tenha feito progressos consideráveis em 
termos de transparência, o processo de 
avaliação dos riscos, em particular no 
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contexto dos procedimentos de autorização 
que abrangem a cadeia agroalimentar, nem 
sempre é considerado totalmente 
transparente. Em parte, isto também se 
deve às diferentes regras de transparência e 
de confidencialidade previstas não só no 
Regulamento (CE) n.º 178/2002, mas 
também noutros atos legislativos da União 
que abrangem a cadeia agroalimentar. A 
sua interação pode ter um impacto sobre a 
aceitação da avaliação dos riscos pelo 
público em geral.

Or. en

Alteração 141
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) O balanço de qualidade da 
legislação alimentar geral demonstrou que, 
embora a Autoridade tenha feito progressos 
consideráveis em termos de transparência, 
o processo de avaliação dos riscos, em 
particular no contexto dos procedimentos 
de autorização que abrangem a cadeia 
agroalimentar, nem sempre é considerado 
totalmente transparente. Em parte, isto 
também se deve às diferentes regras de 
transparência e de confidencialidade 
previstas não só no Regulamento (CE) 
n.º 178/2002, mas também noutros atos 
legislativos da União que abrangem a 
cadeia agroalimentar. A sua interação 
pode ter um impacto sobre a aceitação da 
avaliação dos riscos pelo público em 
geral.

(23) O balanço de qualidade da 
legislação alimentar geral demonstrou que, 
embora a Autoridade tenha feito progressos 
consideráveis em termos de transparência, 
o processo de avaliação dos riscos, em 
particular no contexto dos procedimentos 
de autorização que abrangem a cadeia 
agroalimentar, continua a não ser 
suficientemente transparente.

Or. en
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Alteração 142
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) O balanço de qualidade da 
legislação alimentar geral demonstrou que, 
embora a Autoridade tenha feito progressos 
consideráveis em termos de transparência, 
o processo de avaliação dos riscos, em 
particular no contexto dos procedimentos 
de autorização que abrangem a cadeia 
agroalimentar, nem sempre é considerado
totalmente transparente. Em parte, isto 
também se deve às diferentes regras de 
transparência e de confidencialidade 
previstas não só no Regulamento (CE) 
n.º 178/2002, mas também noutros atos 
legislativos da União que abrangem a 
cadeia agroalimentar. A sua interação
pode ter um impacto sobre a aceitação da 
avaliação dos riscos pelo público em geral.

(23) O balanço de qualidade da 
legislação alimentar geral demonstrou que, 
embora a Autoridade tenha feito alguns
progressos em termos de transparência, o 
processo de avaliação dos riscos, em 
particular no contexto dos procedimentos 
de autorização que abrangem a cadeia 
agroalimentar, não é totalmente 
transparente. Em parte, isto também se 
deve à ausência de regras de transparência 
relativamente à avaliação dos riscos e às 
regras de confidencialidade que 
contrariam o interesse público, tal como
previstas no artigo 4.º do Regulamento 
(CE) n.º 1049/2001, mas também noutros 
atos legislativos da União que abrangem a 
cadeia agroalimentar. A não aplicação da 
regra geral em matéria de acesso aos 
documentos, conjugada com o nível 
reduzido de transparência, tem um 
impacto sobre a aceitação da avaliação dos 
riscos pelo público em geral.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar a transparência, pelo menos, ao nível existente, deve continuar a aplicar-
se a derrogação do artigo 4.º do Regulamento n.º 1049/2001.

Alteração 143
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(23-A) A Convenção de Aarhus estabelece 
um conjunto de direitos dos cidadãos no 
que respeita ao ambiente. A Convenção 
prevê o direito de todos a receber a 
informação ambiental que esteja na posse 
das autoridades públicas, o direito de 
participar na tomada de decisões em 
matéria ambiental e o direito de revisão 
dos procedimentos para impugnar 
decisões públicas que tenham sido 
tomadas sem respeitar os dois direitos 
anteriormente referidos ou a legislação 
ambiental em geral.

Or. en

Alteração 144
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Por conseguinte, é necessário 
reforçar a transparência do processo de 
avaliação dos riscos de uma forma
proativa. Deve assegurar-se, o mais cedo 
possível no processo de avaliação dos 
riscos, o acesso do público a todos os 
dados científicos e informações de apoio 
aos pedidos de autorização ao abrigo da 
legislação alimentar da União, bem como 
outros pedidos de contribuições científicas. 
Todavia, este processo não deve 
prejudicar os direitos de propriedade 
intelectual existentes ou as disposições da 
legislação alimentar da União que 
protejam o investimento efetuado pelos 
inovadores na recolha de informações e 
dados de apoio aos pedidos de autorização 
relevantes.

(25) Por conseguinte, é necessário 
reforçar a transparência do processo de 
avaliação dos riscos de uma forma 
proativa. Deve assegurar-se, o mais cedo 
possível no processo de avaliação dos 
riscos, o acesso do público a todos os 
dados científicos e informações de apoio 
aos pedidos de autorização ao abrigo da 
legislação alimentar da União, bem como 
outros pedidos de contribuições científicas.

Or. en
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Alteração 145
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Por conseguinte, é necessário 
reforçar a transparência do processo de 
avaliação dos riscos de uma forma 
proativa. Deve assegurar-se, o mais cedo 
possível no processo de avaliação dos 
riscos, o acesso do público a todos os 
dados científicos e informações de apoio 
aos pedidos de autorização ao abrigo da 
legislação alimentar da União, bem como 
outros pedidos de contribuições científicas. 
Todavia, este processo não deve 
prejudicar os direitos de propriedade 
intelectual existentes ou as disposições da 
legislação alimentar da União que 
protejam o investimento efetuado pelos 
inovadores na recolha de informações e 
dados de apoio aos pedidos de autorização 
relevantes.

(25) Por conseguinte, é necessário 
reforçar a transparência do processo de 
avaliação dos riscos de uma forma 
proativa. Deve assegurar-se, o mais cedo 
possível no processo de avaliação dos 
riscos, o acesso do público a todos os 
dados científicos e informações de apoio 
aos pedidos de autorização ao abrigo da 
legislação alimentar da União, bem como 
outros pedidos de contribuições científicas. 
As disposições do presente regulamento 
devem refletir a importância do princípio 
da transparência no direito primário da 
UE e nos tratados internacionais nos 
quais a UE é parte, incluindo a 
Convenção de Aarhus.

Or. en

Alteração 146
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) Utilizando como modelo a Câmara 
de Recurso da Agência Europeia dos 
Produtos Químicos, em conformidade 
com os artigos 89.º a 93.º do Regulamento 
(CE) n.º 1907/2006 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, relativo ao 
registo, avaliação, autorização e restrição 
dos produtos químicos (REACH), a 
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Câmara de Recurso da EFSA deve ser 
criada através de atos delegados.

Or. en

Justificação

Tanto a EMA e como a EFSA têm algum tipo de instância de recurso. O objetivo é 
proporcionar ao requerente a possibilidade de reexame do parecer. A Comissão deve, 
através de um ato delegado, prever a mesma possibilidade na EFSA.

Alteração 147
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Quando o parecer da Autoridade 
for solicitado em relação aos 
procedimentos de autorização ao abrigo 
da legislação alimentar da União, e tendo 
em conta a sua obrigação de garantir o 
acesso do público a todas as informações 
de apoio relativas à prestação das suas 
contribuições científicas, a Autoridade 
deve ser responsável pela apreciação dos 
pedidos de confidencialidade.

Suprimido

Or. en

Alteração 148
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Para determinar o nível de 
divulgação que representa um equilíbrio 
adequado, os direitos pertinentes do 
público à transparência do processo de 

(27) Para determinar o nível de 
divulgação que representa um equilíbrio 
adequado, os direitos pertinentes do 
público à transparência do processo de 
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avaliação dos riscos devem ser ponderados 
em relação aos direitos dos requerentes 
comerciais, tendo em conta os objetivos do 
Regulamento (CE) n.º 178/2002.

avaliação dos riscos devem ser ponderados 
em relação aos direitos dos requerentes 
comerciais, tendo em conta os objetivos do 
Regulamento (CE) n.º 178/2002, 
nomeadamente um elevado nível de 
proteção da vida e da saúde humanas, a 
proteção dos interesses dos consumidores, 
bem como a proteção da saúde e do bem-
estar animal, a fitossanidade e o 
ambiente.

Or. en

Justificação

Formulação do artigo 5.º, n.º 1, do Regulamento n.º 178/2002.

Alteração 149
Mireille D'Ornano

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Para determinar o nível de 
divulgação que representa um equilíbrio 
adequado, os direitos pertinentes do 
público à transparência do processo de 
avaliação dos riscos devem ser ponderados 
em relação aos direitos dos requerentes 
comerciais, tendo em conta os objetivos do 
Regulamento (CE) n.º 178/2002.

(27) Para determinar o nível de 
divulgação que representa um equilíbrio 
adequado, os direitos pertinentes do 
público à transparência do processo de 
avaliação dos riscos devem ser ponderados 
em relação aos direitos dos requerentes 
comerciais, tendo em conta os objetivos do 
Regulamento (CE) n.º 178/2002, contanto 
que o requerente possa provar que a 
divulgação de determinadas informações 
lesaria forçosamente os seus interesses 
comerciais.

Or. fr

Alteração 150
Guillaume Balas
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Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Para determinar o nível de 
divulgação que representa um equilíbrio 
adequado, os direitos pertinentes do 
público à transparência do processo de 
avaliação dos riscos devem ser 
ponderados em relação aos direitos dos 
requerentes comerciais, tendo em conta os 
objetivos do Regulamento (CE) 
n.º 178/2002.

(27) O presente regulamento tem como 
objetivo conferir o mais amplo efeito 
possível ao direito de acesso do público 
aos documentos da Autoridade, 
encorajando a publicação proativa, e que 
deve ser lido em conjugação com os 
Regulamentos (CE) n.º 1049/2001 e
n.º 1367/2006.

Or. en

Alteração 151
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Para determinar o nível de 
divulgação que representa um equilíbrio 
adequado, os direitos pertinentes do 
público à transparência do processo de 
avaliação dos riscos devem ser 
ponderados em relação aos direitos dos 
requerentes comerciais, tendo em conta os 
objetivos do Regulamento (CE) 
n.º 178/2002.

(27) Para determinar o nível de 
divulgação que representa um equilíbrio 
adequado, o presente regulamento deve ter 
em conta e aplicar plenamente as 
disposições em matéria de transparência 
da Convenção de Aarhus, conferindo 
clareza sobre o modo como estas 
disposições, e as disposições do 
Regulamento (CE) n.º 1267/2006, se 
aplicam no contexto da legislação 
alimentar da UE.

Or. en

Alteração 152
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Considerando 27
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Texto da Comissão Alteração

(27) Para determinar o nível de 
divulgação que representa um equilíbrio 
adequado, os direitos pertinentes do 
público à transparência do processo de 
avaliação dos riscos devem ser ponderados
em relação aos direitos dos requerentes 
comerciais, tendo em conta os objetivos do 
Regulamento (CE) n.º 178/2002.

(27) Para determinar o nível de 
divulgação proativa que representa um 
equilíbrio adequado, a necessidade de 
garantir a transparência do processo de 
avaliação dos riscos deve ser ponderada
em relação aos direitos dos requerentes 
comerciais, tendo em conta os objetivos do 
Regulamento (CE) n.º 178/2002.

Or. en

Alteração 153
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) As disposições em matéria de 
divulgação ativa previstas no presente 
regulamento não visam limitar de forma 
alguma o âmbito dos direitos conferidos 
pelos Regulamentos (CE) n.º 1049/2001 e 
n.º 1367/2006.

Or. en

Alteração 154
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Por conseguinte, e no que diz 
respeito aos procedimentos que regem os 
pedidos de autorização previstos na 
legislação alimentar da União, a 
experiência adquirida até à data 
demonstrou que alguns elementos de 

(28) Por conseguinte, e no que diz 
respeito aos procedimentos que regem os 
pedidos de autorização previstos na 
legislação alimentar da União, a 
experiência adquirida até à data 
demonstrou que alguns elementos de 
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informação são, em geral, considerados 
sensíveis e devem permanecer 
confidenciais durante os diferentes 
procedimentos de autorização setorial. É 
adequado estabelecer no Regulamento 
(CE) n.º 178/2002 uma lista horizontal de 
elementos de informação cuja divulgação 
se pode considerar como passível de 
prejudicar significativamente os interesses 
comerciais em causa e que, por 
conseguinte, não devem ser divulgados ao 
público («lista horizontal geral de 
elementos confidenciais»). Essas 
informações só devem ser divulgadas em 
circunstâncias muito limitadas e 
excecionais relacionadas com efeitos 
previsíveis sobre a saúde e com 
necessidades urgentes de proteção da 
saúde humana, da saúde animal ou do 
ambiente.

informação são, em geral, considerados 
sensíveis e devem, após a apresentação de 
justificações verificáveis – em todos os 
casos, e para cada elemento de 
informação, explicando a razão pela qual 
a publicação afetaria de forma 
significativa, especifica e efetiva a 
proteção de interesses comerciais –
permanecer confidenciais durante os 
diferentes procedimentos de autorização 
setorial. É adequado estabelecer no 
Regulamento (CE) n.º 178/2002 uma lista 
horizontal exaustiva de elementos de 
informação que podem ser mantidos 
confidenciais mediante pedido e uma vez 
cumprido o requisito prévio acima 
descrito («lista horizontal geral de 
elementos confidenciais»). Só em 
circunstâncias muito limitadas e 
excecionais devem ser concedidas 
isenções ao princípio da transparência.
Mesmo que a publicação de informação 
seja considerada prejudicial aos interesses 
comerciais de um operador, a informação 
não pode ser mantida confidencial se for 
apresentado um pedido de acesso a 
documentos que respeite as condições 
para divulgação ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1367/2006 e do 
Regulamento (CE) n.º 1049/2001.

Or. en

Alteração 155
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Por conseguinte, e no que diz 
respeito aos procedimentos que regem os 
pedidos de autorização previstos na 
legislação alimentar da União, a 
experiência adquirida até à data 
demonstrou que alguns elementos de 

(28) Por conseguinte, e no que diz 
respeito aos procedimentos que regem os 
pedidos de autorização previstos na 
legislação alimentar da União, é adequado 
estabelecer no Regulamento (CE) 
n.º 178/2002 uma lista horizontal de 
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informação são, em geral, considerados 
sensíveis e devem permanecer 
confidenciais durante os diferentes 
procedimentos de autorização setorial. É 
adequado estabelecer no Regulamento 
(CE) n.º 178/2002 uma lista horizontal de 
elementos de informação cuja divulgação 
se pode considerar como passível de 
prejudicar significativamente os interesses 
comerciais em causa e que, por 
conseguinte, não devem ser divulgados ao 
público («lista horizontal geral de 
elementos confidenciais»). Essas 
informações só devem ser divulgadas em 
circunstâncias muito limitadas e 
excecionais relacionadas com efeitos 
previsíveis sobre a saúde e com 
necessidades urgentes de proteção da
saúde humana, da saúde animal ou do 
ambiente.

elementos de informação cuja divulgação é 
necessária ao abrigo da Convenção de 
Aarhus e dos princípios estabelecidos no 
Regulamento (CE) n.º 1367/2006 ou com 
vista a proteger a saúde humana e animal.

Or. en

Alteração 156
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Por conseguinte, e no que diz 
respeito aos procedimentos que regem os 
pedidos de autorização previstos na 
legislação alimentar da União, a 
experiência adquirida até à data 
demonstrou que alguns elementos de 
informação são, em geral, considerados 
sensíveis e devem permanecer 
confidenciais durante os diferentes 
procedimentos de autorização setorial. É 
adequado estabelecer no Regulamento 
(CE) n.º 178/2002 uma lista horizontal de 
elementos de informação cuja divulgação 
se pode considerar como passível de 
prejudicar significativamente os interesses 
comerciais em causa e que, por 

(28) Por conseguinte, e no que diz 
respeito aos procedimentos que regem os 
pedidos de autorização previstos na 
legislação alimentar da União, a 
experiência adquirida até à data 
demonstrou que alguns elementos de 
informação são, em geral, considerados 
sensíveis e devem permanecer 
confidenciais durante os diferentes 
procedimentos de autorização setorial. É 
adequado estabelecer no Regulamento 
(CE) n.º 178/2002 uma lista exaustiva e
horizontal geral de elementos de 
informação cuja divulgação se pode 
considerar como passível de prejudicar 
significativamente os interesses comerciais 
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conseguinte, não devem ser divulgados ao 
público («lista horizontal geral de 
elementos confidenciais»). Essas
informações só devem ser divulgadas em 
circunstâncias muito limitadas e 
excecionais relacionadas com efeitos 
previsíveis sobre a saúde e com 
necessidades urgentes de proteção da 
saúde humana, da saúde animal ou do 
ambiente.

em causa e que, por conseguinte, não 
devem ser divulgados ao público («lista 
horizontal geral de elementos 
confidenciais»). Contudo, estas
informações apenas podem ser mantidas 
confidenciais se o requerente que se opõe 
à sua divulgação provar, com 
justificações verificáveis, que a 
divulgação proativa prejudicaria 
significativamente os interesses 
comerciais em causa. As exceções ao 
princípio da transparência devem ser 
objeto de uma interpretação estrita. Em 
qualquer caso, ainda que a publicação 
das informações seja considerada 
prejudicial para os interesses comerciais, 
as informações não podem ser mantidas 
confidenciais se a divulgação for 
solicitada e for de interesse público 
superior.

Or. en

Alteração 157
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Por conseguinte, e no que diz 
respeito aos procedimentos que regem os 
pedidos de autorização previstos na 
legislação alimentar da União, a 
experiência adquirida até à data 
demonstrou que alguns elementos de 
informação são, em geral, considerados 
sensíveis e devem permanecer 
confidenciais durante os diferentes 
procedimentos de autorização setorial. É 
adequado estabelecer no Regulamento 
(CE) n.º 178/2002 uma lista horizontal de 
elementos de informação cuja divulgação 
se pode considerar como passível de 
prejudicar significativamente os interesses 
comerciais em causa e que, por 

(28) Por conseguinte, e no que diz 
respeito aos procedimentos que regem os 
pedidos de autorização previstos na 
legislação alimentar da União, a 
experiência adquirida até à data 
demonstrou que alguns elementos de 
informação são, em geral, considerados 
sensíveis e devem permanecer 
confidenciais durante os diferentes 
procedimentos de autorização setorial. É 
adequado estabelecer no Regulamento 
(CE) n.º 178/2002 uma lista horizontal 
exaustiva de elementos de informação que 
podem ser mantidos confidenciais com o 
fundamento de que a sua divulgação 
prejudicaria significativamente a proteção 
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conseguinte, não devem ser divulgados ao 
público («lista horizontal geral de 
elementos confidenciais»). Essas
informações só devem ser divulgadas em 
circunstâncias muito limitadas e 
excecionais relacionadas com efeitos 
previsíveis sobre a saúde e com 
necessidades urgentes de proteção da 
saúde humana, da saúde animal ou do 
ambiente.

de interesses comerciais («lista horizontal 
geral de elementos confidenciais»). Para 
solicitar a confidencialidade, a empresa 
em questão deve provar, justificadamente, 
que a divulgação proativa do elemento de 
informação prejudicaria 
significativamente os seus interesses 
comerciais. No entanto, sempre que a 
divulgação das informações é de interesse 
público superior, a confidencialidade não 
pode ser concedida.

Or. en

Alteração 158
Pie nicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Por conseguinte, e no que diz 
respeito aos procedimentos que regem os 
pedidos de autorização previstos na 
legislação alimentar da União, a 
experiência adquirida até à data 
demonstrou que alguns elementos de 
informação são, em geral, considerados 
sensíveis e devem permanecer 
confidenciais durante os diferentes 
procedimentos de autorização setorial. É 
adequado estabelecer no Regulamento 
(CE) n.º 178/2002 uma lista horizontal de 
elementos de informação cuja divulgação 
se pode considerar como passível de 
prejudicar significativamente os interesses 
comerciais em causa e que, por 
conseguinte, não devem ser divulgados ao 
público («lista horizontal geral de 
elementos confidenciais»). Essas 
informações só devem ser divulgadas em 
circunstâncias muito limitadas e 
excecionais relacionadas com efeitos 
previsíveis sobre a saúde e com 
necessidades urgentes de proteção da 
saúde humana, da saúde animal ou do 

(28) Por conseguinte, e no que diz 
respeito aos procedimentos que regem os 
pedidos de autorização previstos na 
legislação alimentar da União, a 
experiência adquirida até à data 
demonstrou que alguns elementos de 
informação são, em geral, considerados 
sensíveis e devem permanecer 
confidenciais durante os diferentes 
procedimentos de autorização setorial. É 
adequado estabelecer no Regulamento 
(CE) n.º 178/2002 uma lista horizontal de 
elementos de informação cuja divulgação 
se pode considerar como passível de 
prejudicar significativamente os interesses 
comerciais em causa e que, por 
conseguinte, não devem ser divulgados ao 
público («lista horizontal geral de 
elementos confidenciais»). Essas 
informações só devem ser divulgadas em 
circunstâncias limitadas relacionadas com 
efeitos previsíveis sobre a saúde, com 
necessidades de proteção da saúde humana, 
da saúde animal ou do ambiente e quando 
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ambiente. exista um interesse público superior.

Or. en

Justificação

Com a redação proposta, haveria menos transparência no novo regime do que na situação 
atual.

Alteração 159
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Por conseguinte, e no que diz 
respeito aos procedimentos que regem os 
pedidos de autorização previstos na 
legislação alimentar da União, a 
experiência adquirida até à data 
demonstrou que alguns elementos de 
informação são, em geral, considerados 
sensíveis e devem permanecer 
confidenciais durante os diferentes 
procedimentos de autorização setorial. É 
adequado estabelecer no Regulamento 
(CE) n.º 178/2002 uma lista horizontal de 
elementos de informação cuja divulgação 
se pode considerar como passível de 
prejudicar significativamente os interesses 
comerciais em causa e que, por 
conseguinte, não devem ser divulgados ao 
público («lista horizontal geral de 
elementos confidenciais»). Essas 
informações só devem ser divulgadas em 
circunstâncias muito limitadas e 
excecionais relacionadas com efeitos 
previsíveis sobre a saúde e com 
necessidades urgentes de proteção da saúde 
humana, da saúde animal ou do ambiente.

(28) Por conseguinte, e no que diz 
respeito aos procedimentos que regem os 
pedidos de autorização previstos na 
legislação alimentar da União, a 
experiência adquirida até à data 
demonstrou que alguns elementos de 
informação são, em geral, considerados 
sensíveis e devem permanecer 
confidenciais durante os diferentes 
procedimentos de autorização setorial. É 
adequado estabelecer no Regulamento 
(CE) n.º 178/2002 uma lista horizontal de 
elementos de informação cuja divulgação 
se pode considerar como passível de 
prejudicar significativamente os interesses 
comerciais em causa e que, por 
conseguinte, não devem ser divulgados ao 
público («lista horizontal geral de 
elementos confidenciais»). Essas 
informações só devem ser divulgadas em 
circunstâncias muito limitadas e 
excecionais relacionadas com efeitos 
previsíveis sobre a saúde e com 
necessidades urgentes de proteção da saúde 
humana, da saúde e bem-estar animal ou 
do ambiente.

Or. en
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Alteração 160
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Para efeitos de clareza e a fim de 
aumentar a segurança jurídica, é 
necessário definir os requisitos 
processuais específicos a cumprir no que 
se refere ao pedido de tratamento 
confidencial de informações apresentadas 
para efeitos dos procedimentos de 
autorização ao abrigo da legislação 
alimentar da União.

Suprimido

Or. en

Alteração 161
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) É igualmente necessário definir 
requisitos específicos no que diz respeito à 
proteção de dados pessoais para efeitos da 
transparência do processo de avaliação dos 
riscos, tendo em conta o Regulamento (CE) 
n.º 45/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho24 e o Regulamento 
(UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e 
do Conselho25. Desta forma, os dados 
pessoais não devem ser disponibilizados ao 
público nos termos do presente 
regulamento, a menos que tal seja 
necessário e proporcionado para efeitos de 
garantir a transparência, a independência e 
a fiabilidade do processo de avaliação dos 
riscos, evitando ao mesmo tempo conflitos 
de interesses.

(30) É igualmente necessário definir 
requisitos específicos no que diz respeito à 
proteção de dados pessoais para efeitos da 
transparência do processo de avaliação dos 
riscos, tendo em conta o Regulamento (CE) 
n.º 45/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho e o Regulamento (UE) 2016/679 
do Parlamento Europeu e do Conselho. 
Desta forma, os dados pessoais devem ser 
disponibilizados ao público nos termos do 
presente regulamento sempre que tal seja 
necessário para efeitos de garantir a 
transparência, a independência e a 
fiabilidade do processo de avaliação dos 
riscos e o interesse comum seja o mais 
elevado nível de proteção da saúde 
humana, da saúde animal e do ambiente.
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__________________ __________________

24 Regulamento (CE) n.º 45/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de dezembro de 2000, relativo à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais pelas 
instituições e pelos órgãos comunitários e à 
livre circulação desses dados (JO L 8 de 
12.1.2001, p. 1).

24 Regulamento (CE) n.º 45/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 
de dezembro de 2000, relativo à proteção 
das pessoas singulares no que diz respeito 
ao tratamento de dados pessoais pelas 
instituições e pelos órgãos comunitários e à 
livre circulação desses dados (JO L 8 de 
12.1.2001, p. 1).

25 Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 
4.5.2016, p. 1).

25 Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 
de abril de 2016, relativo à proteção das 
pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento de dados pessoais e à livre 
circulação desses dados e que revoga a 
Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 
4.5.2016, p. 1).

Or. en

Alteração 162
Mireille D'Ornano

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Além disso, a fim de avaliar a 
eficácia e a eficiência das diferentes 
disposições aplicáveis à Autoridade, é 
igualmente conveniente prever uma 
avaliação da Autoridade pela Comissão, 
em conformidade com a Abordagem 
Comum para as agências descentralizadas. 
A avaliação deve, em particular, analisar os 
procedimentos de seleção dos membros do 
Comité Científico e dos painéis científicos 
no que se refere ao seu grau de 
transparência, à relação custo-eficácia e à 
adequação para assegurar a independência 
e competência, bem como para evitar 
conflitos de interesses.

(33) Além disso, a fim de avaliar a 
eficácia e a eficiência das diferentes 
disposições aplicáveis à Autoridade, é 
igualmente conveniente prever uma 
avaliação da Autoridade pela Comissão, 
pelos Estados-Membros e pelas respetivas 
autoridades nacionais de saúde, em 
conformidade com a Abordagem Comum 
para as agências descentralizadas. A 
avaliação deve, em particular, analisar os 
procedimentos de seleção dos membros do 
Comité Científico e dos painéis científicos 
no que se refere ao seu grau de 
transparência, à relação custo-eficácia e à 
adequação para assegurar a independência 
e competência, bem como para evitar 
conflitos de interesses.
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Or. fr

Alteração 163
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) Além disso, a fim de avaliar a 
eficácia e a eficiência das diferentes 
disposições aplicáveis à Autoridade, é 
igualmente conveniente prever uma 
avaliação da Autoridade pela Comissão,
em conformidade com a Abordagem 
Comum para as agências 
descentralizadas. A avaliação deve, em 
particular, analisar os procedimentos de 
seleção dos membros do Comité Científico 
e dos painéis científicos no que se refere ao 
seu grau de transparência, à relação custo-
eficácia e à adequação para assegurar a 
independência e competência, bem como 
para evitar conflitos de interesses.

(33) Além disso, a fim de avaliar a 
eficácia e a eficiência das diferentes 
disposições aplicáveis à Autoridade, é 
igualmente conveniente realizar uma 
avaliação independente da Autoridade. A 
avaliação deve, em particular, analisar os 
procedimentos de seleção dos membros do 
Comité Científico e dos painéis científicos 
no que se refere ao seu grau de 
transparência, à relação custo-eficácia e à 
adequação para assegurar a independência 
e competência, bem como para evitar 
conflitos de interesses.

Or. en

Alteração 164
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Considerando 33-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(33-A) O Sétimo Programa de Ação da 
União em matéria de Ambiente 
estabeleceu o desenvolvimento e a 
aplicação de abordagens incidentes nos 
efeitos combinatórios dos produtos 
químicos como uma prioridade para a 
saúde humana e o ambiente. A análise 
dos «efeitos cocktail» exige uma 
abordagem transversal, uma cooperação 
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reforçada entre as agências de avaliação 
a nível europeu e a definição de meios 
adequados.

Or. fr

Justificação

Esta alteração propõe que o processo de avaliação europeu das substâncias químicas se 
insira numa abordagem coordenada para todos os setores pertinentes, na qual a EFSA deve 
desempenhar um papel fundamental. Além disso, é importante que os avaliadores integrem a 
avaliação dos efeitos cocktail no seu trabalho, para que possam ser aplicadas as medidas de 
gestão mais adequadas.

Alteração 165
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Para assegurar que as 
especificidades setoriais no que se refere 
às informações confidenciais são tomadas 
em consideração, é necessário sopesar os 
direitos relevantes do público à 
transparência do processo de avaliação 
dos riscos, incluindo os decorrentes da 
Convenção de Aarhus35, em relação aos 
direitos dos requerentes comerciais, tendo 
em conta os objetivos específicos da 
legislação setorial da União, assim como 
a experiência adquirida. Por conseguinte, 
é necessário alterar a 
Diretiva 2001/18/CE, o Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003, o Regulamento (CE) 
n.º 1831/2003, o Regulamento (CE) 
n.º 1935/2004 e o Regulamento (CE) 
n.º 1107/2009, a fim de prever elementos 
confidenciais adicionais aos estabelecidos 
no Regulamento (CE) n.º 178/2002.

Suprimido

__________________

35 Regulamento (CE) n.º 1367/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 
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de setembro de 2006, relativo à aplicação 
das disposições da Convenção de Aarhus 
sobre o acesso à informação, participação 
do público no processo de tomada de 
decisão e acesso à justiça em matéria de 
ambiente às instituições e órgãos 
comunitários (JO L 264 de 25.9.2006, 
p. 13).

Or. en

Justificação

Não é aceitável que os direitos em vigor em matéria de transparência sejam enfraquecidos.

Alteração 166
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Para assegurar que as 
especificidades setoriais no que se refere às 
informações confidenciais são tomadas em 
consideração, é necessário sopesar os 
direitos relevantes do público à 
transparência do processo de avaliação 
dos riscos, incluindo os decorrentes da 
Convenção de Aarhus35, em relação aos 
direitos dos requerentes comerciais, tendo 
em conta os objetivos específicos da 
legislação setorial da União, assim como a 
experiência adquirida. Por conseguinte, é 
necessário alterar a Diretiva 2001/18/CE, o 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, o 
Regulamento (CE) n.º 1831/2003, o 
Regulamento (CE) n.º 1935/2004 e o 
Regulamento (CE) n.º 1107/2009, a fim de 
prever elementos confidenciais adicionais 
aos estabelecidos no Regulamento (CE) 
n.º 178/2002.

(36) Para assegurar que as 
especificidades setoriais no que se refere às 
informações confidenciais são tomadas em 
consideração, é necessário sopesar o 
direito do público a beneficiar da 
divulgação proativa de informações 
relacionadas com o processo de avaliação 
dos riscos em relação aos direitos dos 
requerentes comerciais, tendo em conta os 
objetivos específicos da legislação setorial 
da União, assim como a experiência 
adquirida. Por conseguinte, é necessário 
alterar a Diretiva 2001/18/CE, o 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, o 
Regulamento (CE) n.º 1831/2003, o 
Regulamento (CE) n.º 1935/2004 e o 
Regulamento (CE) n.º 1107/2009, a fim de 
prever uma lista exaustiva de elementos 
confidenciais adicionais aos estabelecidos 
no Regulamento (CE) n.º 178/2002. As 
novas disposições em matéria de 
divulgação ativa previstas no presente 
regulamento e a avaliação do pedido de 
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confidencialidade pela Autoridade não 
podem de forma alguma limitar o âmbito 
dos direitos conferidos pelos 
Regulamentos (CE) n.º 1049/2001 e 
n.º 1367/2006.

__________________ __________________

35 Regulamento (CE) n.º 1367/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 
de setembro de 2006, relativo à aplicação 
das disposições da Convenção de Aarhus 
sobre o acesso à informação, participação 
do público no processo de tomada de 
decisão e acesso à justiça em matéria de 
ambiente às instituições e órgãos 
comunitários (JO L 264 de 25.9.2006, 
p. 13).

35 Regulamento (CE) n.º 1367/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 
de setembro de 2006, relativo à aplicação 
das disposições da Convenção de Aarhus 
sobre o acesso à informação, participação 
do público no processo de tomada de 
decisão e acesso à justiça em matéria de 
ambiente às instituições e órgãos 
comunitários (JO L 264 de 25.9.2006, 
p. 13).

Or. en

Alteração 167
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Para assegurar que as 
especificidades setoriais no que se refere às 
informações confidenciais são tomadas em 
consideração, é necessário sopesar os 
direitos relevantes do público à 
transparência do processo de avaliação dos 
riscos, incluindo os decorrentes da 
Convenção de Aarhus35, em relação aos 
direitos dos requerentes comerciais, tendo 
em conta os objetivos específicos da 
legislação setorial da União, assim como a 
experiência adquirida. Por conseguinte, é 
necessário alterar a Diretiva 2001/18/CE, o 
Regulamento (CE) n.º 1829/2003, o 
Regulamento (CE) n.º 1831/2003, o 
Regulamento (CE) n.º 1935/2004 e o 
Regulamento (CE) n.º 1107/2009, a fim de 
prever elementos confidenciais adicionais 
aos estabelecidos no Regulamento (CE) 

(36) Para assegurar que as 
especificidades setoriais no que se refere às 
informações confidenciais são tomadas em 
consideração, é necessário sopesar os 
direitos do público à transparência, 
nomeadamente, o direito a beneficiar de 
informações proativas relacionadas com o
processo de avaliação dos riscos em 
relação aos direitos dos requerentes 
comerciais, tendo em conta os objetivos 
específicos da legislação setorial da União, 
assim como a experiência adquirida. Por 
conseguinte, é necessário alterar a 
Diretiva 2001/18/CE, o Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003, o Regulamento (CE) 
n.º 1831/2003, o Regulamento (CE) 
n.º 1935/2004 e o Regulamento (CE) 
n.º 1107/2009, a fim de prever elementos 
confidenciais adicionais aos estabelecidos 
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n.º 178/2002. no Regulamento (CE) n.º 178/2002. As 
novas disposições em matéria de 
divulgação ativa não podem em 
circunstância alguma limitar os direitos 
conferidos pelos Regulamentos (CE) 
n.º 1049/2001 e n.º 1367/2006 de obter 
informações quando tal for solicitado.

__________________ __________________

35 Regulamento (CE) n.º 1367/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 
de setembro de 2006, relativo à aplicação 
das disposições da Convenção de Aarhus 
sobre o acesso à informação, participação 
do público no processo de tomada de 
decisão e acesso à justiça em matéria de 
ambiente às instituições e órgãos 
comunitários (JO L 264 de 25.9.2006, 
p. 13).

35 Regulamento (CE) n.º 1367/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 
de setembro de 2006, relativo à aplicação 
das disposições da Convenção de Aarhus 
sobre o acesso à informação, participação 
do público no processo de tomada de 
decisão e acesso à justiça em matéria de 
ambiente às instituições e órgãos 
comunitários (JO L 264 de 25.9.2006, 
p. 13).

Or. en

Alteração 168
Pie nicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Para assegurar que as 
especificidades setoriais no que se refere às 
informações confidenciais são tomadas em 
consideração, é necessário sopesar os 
direitos relevantes do público à 
transparência do processo de avaliação dos 
riscos, incluindo os decorrentes da 
Convenção de Aarhus35, em relação aos 
direitos dos requerentes comerciais, tendo 
em conta os objetivos específicos da 
legislação setorial da União, assim como 
a experiência adquirida. Por conseguinte, 
é necessário alterar a 
Diretiva 2001/18/CE, o Regulamento (CE) 
n.º 1829/2003, o Regulamento (CE) 
n.º 1831/2003, o Regulamento (CE) 
n.º 1935/2004 e o Regulamento (CE) 

(36) Para assegurar que as 
especificidades setoriais no que se refere às 
informações confidenciais são tomadas em 
consideração, é necessário sopesar os 
direitos dos requerentes comerciais em 
relação à obrigação de divulgação 
proativa de informações detidas pelas 
autoridades da UE e os direitos relevantes 
do público à transparência do processo de 
avaliação dos riscos decorrentes da 
Convenção de Aarhus, em conjunto com o 
direito de acesso a documentos mediante 
pedido, nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 1049/2001 e do Regulamento (CE) 
n.º 1367/2006, na interpretação que lhe dá 
o Tribunal de Justiça35.
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n.º 1107/2009, a fim de prever elementos 
confidenciais adicionais aos estabelecidos 
no Regulamento (CE) n.º 178/2002.

__________________ __________________

35 Regulamento (CE) n.º 1367/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 
de setembro de 2006, relativo à aplicação 
das disposições da Convenção de Aarhus 
sobre o acesso à informação, participação 
do público no processo de tomada de 
decisão e acesso à justiça em matéria de 
ambiente às instituições e órgãos 
comunitários (JO L 264 de 25.9.2006, 
p. 13).

35 Regulamento (CE) n.º 1367/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 
de setembro de 2006, relativo à aplicação 
das disposições da Convenção de Aarhus 
sobre o acesso à informação, participação 
do público no processo de tomada de 
decisão e acesso à justiça em matéria de 
ambiente às instituições e órgãos 
comunitários (JO L 264 de 25.9.2006, 
p. 13).

Or. en

Justificação

A redação original poderia conduzir a uma interpretação incorreta, ao passo que as novas 
regras não devem afetar os direitos de acesso do público aos documentos e informações.

Alteração 169
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Para assegurar que as 
especificidades setoriais no que se refere 
às informações confidenciais são tomadas 
em consideração, é necessário sopesar os 
direitos relevantes do público à
transparência do processo de avaliação dos 
riscos, incluindo os decorrentes da 
Convenção de Aarhus35, em relação aos 
direitos dos requerentes comerciais, tendo 
em conta os objetivos específicos da 
legislação setorial da União, assim como 
a experiência adquirida. Por conseguinte, 
é necessário alterar a Diretiva 2001/18/CE, 
o Regulamento (CE) n.º 1829/2003, o 
Regulamento (CE) n.º 1831/2003, o 

(36) Para assegurar a eficácia da
transparência do processo de avaliação dos 
riscos, nomeadamente no âmbito da 
Convenção de Aarhus, é necessário alterar 
a Diretiva 2001/18/CE, o Regulamento 
(CE) n.º 1829/2003, o Regulamento (CE) 
n.º 1831/2003, o Regulamento (CE) 
n.º 1935/2004 e o Regulamento (CE) 
n.º 1107/2009, com vista a facilitar a 
divulgação imediata de informações 
específicas em matéria de saúde e 
ambiente pertinentes para estes 
regulamentos. As novas disposições sobre 
divulgação ativa não prejudicam os 
direitos de acesso à informação 
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Regulamento (CE) n.º 1935/2004 e o 
Regulamento (CE) n.º 1107/2009, a fim de 
prever elementos confidenciais adicionais 
aos estabelecidos no Regulamento (CE) 
n.º 178/2002.

estabelecidos pelos Regulamentos (CE) 
n.º 1049/2001 e n.º 1367/2006.

__________________ __________________

35 Regulamento (CE) n.º 1367/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 
de setembro de 2006, relativo à aplicação 
das disposições da Convenção de Aarhus 
sobre o acesso à informação, participação 
do público no processo de tomada de 
decisão e acesso à justiça em matéria de 
ambiente às instituições e órgãos 
comunitários (JO L 264 de 25.9.2006, 
p. 13).

35 Regulamento (CE) n.º 1367/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 
de setembro de 2006, relativo à aplicação 
das disposições da Convenção de Aarhus 
sobre o acesso à informação, participação 
do público no processo de tomada de 
decisão e acesso à justiça em matéria de 
ambiente às instituições e órgãos 
comunitários (JO L 264 de 25.9.2006, 
p. 13).

Or. en

Justificação

A legislação existente proporciona um certo nível de transparência que não deve ser limitado 
devido aos direitos dos requerentes comerciais. A experiência demonstrou que os cidadãos e 
as autoridades exigem mais acesso e maior transparência para trabalharem melhor.

Alteração 170
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Considerando 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(36-A) O balanço de qualidade da 
legislação alimentar geral salientou 
também a falta de transparência do 
processo de gestão dos riscos. É 
necessário informar melhor o público 
sobre as opções em análise em matéria de 
gestão dos riscos, o nível de proteção do 
consumidor e da saúde animal e do 
ambiente que cada uma destas opções 
proporciona, assim como outros fatores 
que não os resultados da avaliação dos 
riscos, que são tidos em consideração 
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pelos gestores de riscos, e de que modo 
são sopesados entre si no processo de 
tomada de decisões.

Or. en

Alteração 171
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) A fim de reforçar a relação entre os 
avaliadores dos riscos e os gestores dos 
riscos a nível da União e a nível nacional, 
bem como a coerência e consistência da 
comunicação dos riscos, o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado deve ser delegado na Comissão 
tendo em vista a adoção de um plano geral 
para a comunicação dos riscos no que toca 
a questões relacionadas com a cadeia 
agroalimentar. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, nomeadamente a nível dos 
peritos, e que essas consultas sejam 
realizadas em conformidade com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional «Legislar Melhor», de 13 
de abril de 2016. Em particular, a fim de 
assegurar a igualdade de participação na 
elaboração dos atos delegados, o 
Parlamento Europeu e o Conselho recebem 
todos os documentos ao mesmo tempo que 
os peritos dos Estados-Membros e os 
respetivos peritos têm sistematicamente 
acesso às reuniões dos grupos de peritos da 
Comissão que tratam da preparação dos 
atos delegados.

(37) A fim de reforçar a relação entre os 
avaliadores dos riscos e os gestores dos 
riscos a nível da União e a nível nacional, 
bem como com outras partes interessadas 
na cadeia alimentar, como os operadores 
económicos, os consumidores e outras 
organizações da sociedade civil, o poder 
de adotar atos em conformidade com o 
artigo 290.º do Tratado deve ser delegado 
na Comissão tendo em vista a adoção de 
um plano geral para a comunicação dos 
riscos no que toca a questões relacionadas 
com a cadeia agroalimentar. O plano geral 
em matéria de comunicação dos riscos 
estabelece as disposições práticas com 
vista à disponibilização ao público da 
informação necessária para alcançar um 
elevado nível de transparência do 
processo de gestão dos riscos. Por 
conseguinte, é particularmente importante 
que a Comissão proceda às consultas 
adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, nomeadamente a nível dos 
peritos, e que essas consultas sejam 
realizadas em conformidade com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional «Legislar Melhor», de 13 
de abril de 2016. Em particular, a fim de 
assegurar a igualdade de participação na 
elaboração dos atos delegados, o 
Parlamento Europeu e o Conselho recebem 
todos os documentos ao mesmo tempo que 
os peritos dos Estados-Membros e os 
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respetivos peritos têm sistematicamente 
acesso às reuniões dos grupos de peritos da 
Comissão que tratam da preparação dos 
atos delegados.

Or. en

Alteração 172
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) A fim de reforçar a relação entre
os avaliadores dos riscos e os gestores dos 
riscos a nível da União e a nível nacional, 
bem como a coerência e consistência da 
comunicação dos riscos, o poder de adotar 
atos em conformidade com o artigo 290.º 
do Tratado deve ser delegado na Comissão 
tendo em vista a adoção de um plano geral 
para a comunicação dos riscos no que toca 
a questões relacionadas com a cadeia 
agroalimentar. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, nomeadamente a nível dos 
peritos, e que essas consultas sejam 
realizadas em conformidade com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional «Legislar Melhor», de 13 
de abril de 2016. Em particular, a fim de 
assegurar a igualdade de participação na 
elaboração dos atos delegados, o 
Parlamento Europeu e o Conselho recebem 
todos os documentos ao mesmo tempo que 
os peritos dos Estados-Membros e os 
respetivos peritos têm sistematicamente 
acesso às reuniões dos grupos de peritos da 
Comissão que tratam da preparação dos 
atos delegados.

(37) A fim de melhorar o intercâmbio 
interativo de informações, durante o 
processo de análise dos riscos, entre os 
avaliadores dos riscos e os gestores dos 
riscos a nível da União e a nível nacional, 
bem como com os operadores económicos 
da cadeia alimentar, os consumidores e 
outras organizações da sociedade civil, o 
poder de adotar atos em conformidade com 
o artigo 290.º do Tratado deve ser delegado 
na Comissão tendo em vista a adoção de 
um plano geral para a comunicação dos 
riscos no que toca a questões relacionadas 
com a cadeia agroalimentar. É 
particularmente importante que a Comissão 
proceda às consultas adequadas durante os 
trabalhos preparatórios, nomeadamente a 
nível dos peritos, e que essas consultas 
sejam realizadas em conformidade com os 
princípios estabelecidos no Acordo 
Interinstitucional «Legislar Melhor», de 13 
de abril de 2016. Em particular, a fim de 
assegurar a igualdade de participação na 
elaboração dos atos delegados, o 
Parlamento Europeu e o Conselho recebem 
todos os documentos ao mesmo tempo que 
os peritos dos Estados-Membros e os 
respetivos peritos têm sistematicamente 
acesso às reuniões dos grupos de peritos da 
Comissão que tratam da preparação dos 
atos delegados.
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Or. en

Alteração 173
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Proposta de regulamento
Considerando 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-A) A definição do tipo de informação 
que deve ser tornada pública não 
prejudica o Regulamento (CE) 
n.º 1049/2001 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 30 de maio de 2001, 
relativo ao acesso do público aos 
documentos do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão, nem o direito 
nacional ou da União no domínio do 
acesso do público a documentos oficiais.

Or. en

Justificação

O Regulamento 1049/2001 estabelece que um pedido de acesso a um documento oficial 
apenas pode ser recusado se a instituição concluir que a informação está abrangida por 
qualquer uma das exceções previstas no artigo 4.º.

Alteração 174
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Considerando 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-A) Ademais, o plano geral em matéria 
de comunicação dos riscos deve 
estabelecer as disposições práticas para 
disponibilizar ao público a informação 
necessária a fim de alcançar um elevado 
nível de transparência do processo de 
gestão dos riscos.
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Or. en

Alteração 175
Jytte Guteland

Proposta de regulamento
Considerando 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-A) As disposições relativas ao tipo de 
informação que deve ser tornada pública 
não prejudicam o Regulamento (CE) 
n.º 1049/2001, assim como o direito 
nacional ou da União relativo ao acesso 
do público a documentos oficiais.

Or. en

Alteração 176
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Considerando 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-A) Tendo em conta que o sétimo 
plano de ação europeu em matéria de 
ambiente estabeleceu como prioridade a 
adoção de uma metodologia comum para 
detetar, analisar e prevenir os «efeitos 
cocktail» na utilização de substâncias 
químicas, devem ser afetados meios 
suficientes para estudar estes efeitos e 
reforçar a cooperação entre as agências 
dos Estados-Membros relativamente a 
esta matéria.

Or. en

Alteração 177
Pilar Ayuso
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Proposta de regulamento
Considerando 40-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(40-A) Os recentes incidentes 
relacionados com a segurança alimentar 
demonstraram a necessidade de 
estabelecer medidas adequadas em 
situações de emergência que garantam 
que todos os géneros alimentícios, 
qualquer que seja o seu tipo ou origem, e 
todos os alimentos para animais possam 
ser submetidos a medidas comuns em 
caso de risco grave para a saúde humana, 
a saúde animal ou o ambiente. Esta 
abordagem global das medidas de 
emergência no domínio da segurança 
alimentar deve permitir implementar 
ações eficazes e evitar disparidades 
artificiais no tratamento de um risco 
grave relativo a géneros alimentícios ou 
alimentos para animais, incluindo um 
procedimento harmonizado e comum de 
gestão do sistema de alertas alimentares.

Or. es

Justificação

O Regulamento (CE) n.º 178/2002 (artigos 50.º a 54.º), estabelece o RASFF e as suas 
disposições fundamentais em termos de âmbito de aplicação e funcionamento. 
Posteriormente, foram detetadas insuficiências que obrigaram à sua revisão através da 
adoção do Regulamento (UE) n.º 16/2011, que não inclui um procedimento harmonizado 
para todos os Estados-Membros nem o necessário reforço dos poderes da Comissão na 
gestão dos alertas. É necessário um procedimento comum, obrigatório e reforçado para a 
gestão de alertas alimentares.

Alteração 178
Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto -1-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Considerando 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

-1-A) Após o considerando 2, é aditado o 
seguinte considerando:

«Os produtos alimentares estão 
diretamente relacionados com a saúde dos 
cidadãos, por um lado, e com a 
autossuficiência alimentar da União 
Europeia, por outro, pelo que é necessário 
aplicar o princípio da preferência 
comunitária, definido como tratamento 
preferencial das mercadorias produzidas 
na União Europeia, a fim de incentivar 
um Estado-Membro a abastecer-se junto 
dos seus parceiros, em vez de recorrer ao 
mercado mundial nas negociações 
comerciais.»

Or. fr

Alteração 179
Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto -1-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-A) Após o considerando 4, é aditado o 
seguinte considerando:

«Aquando da assinatura de acordos 
comerciais, a União Europeia deve 
assegurar que a legislação alimentar dos 
Estados terceiros parceiros assegure uma 
proteção da segurança alimentar pelo 
menos equivalente à da legislação 
europeia, de modo a garantir a segurança 
dos consumidores e a não criar 
desigualdades na concorrência com os 
produtos europeus.» 

Or. fr
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Alteração 180
Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto -1-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

-1-A) No artigo 1.º, o n.º 2 é alterado do 
seguinte modo:

2. Para efeitos do n.º 1, o presente 
regulamento estabelece os princípios 
gerais que regem os géneros alimentícios 
e os alimentos para animais em geral e, 
em particular, a sua segurança a nível da 
União e nacional, assim como a nível 
internacional em acordos comerciais 
assinados entre a União Europeia e países 
terceiros.

Or. fr

Alteração 181
Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto -1-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 4 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1-A) O artigo 4.º é alterado do seguinte 
modo:

É aditado o seguinte n.º 5:

1. O presente capítulo refere-se a 
todas as fases da produção, 
transformação e distribuição de géneros 
alimentícios, bem como de alimentos para 
animais produzidos para, ou dados a, 
animais produtores de géneros 
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alimentícios.

2. Os princípios estabelecidos nos 
artigos 5.º a 10.º constituem um quadro 
geral de caráter horizontal que deve ser 
respeitado aquando da adoção de 
quaisquer medidas.

3. A fim de obedecer ao disposto nos 
artigos 5.º a 10.º, os princípios e 
procedimentos da legislação alimentar 
vigente serão adaptados o mais 
rapidamente possível e, o mais tardar, até 
1 de janeiro de 2007.

4. Até essa data e em derrogação do 
n.º 2, a legislação vigente será 
implementada tendo em conta os 
princípios estabelecidos nos artigos 5.º a 
10.º.

5. Aquando da celebração de acordos 
comerciais, a Comissão deve assegurar 
que os princípios enunciados no presente 
capítulo sejam respeitados pelos países 
terceiros parceiros comerciais.

Or. fr

Alteração 182
Pilar Ayuso

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto -1-A (novo)Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

-1-A) No artigo 5.º, o n.º 1 é alterado do 
seguinte modo: 

Artigo 5.º

«1. A legislação alimentar deve 
procurar alcançar um ou mais dos 
objetivos gerais de um elevado nível de 
proteção da vida e da saúde humanas, a 
proteção dos interesses dos consumidores, 
incluindo as boas práticas no comércio de 
géneros alimentícios, tendo em conta, 
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sempre que adequado, a proteção da 
saúde e do bem-estar animal, a 
fitossanidade e o ambiente. Estes últimos 
são tidos em conta sempre que exista um 
risco grave para a saúde.» 

Or. es

Justificação

A experiência já demonstrou que a EFSA foi sobrecarregada com responsabilidades não 
incluídas nas suas competências regulamentares, sobretudo em matéria de bem-estar animal 
e de proteção fitossanitária, que nem sempre estão diretamente relacionadas com a 
segurança alimentar e que colidem com as responsabilidades de outras agências. É 
necessário fazer uma separação e incluir o bem-estar animal e a proteção fitossanitária 
apenas quando existir um risco grave para a saúde.

Alteração 183
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto -1-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

-1-A) No artigo 6.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redação:

«1. A fim de alcançar o objetivo geral 
de um elevado nível de proteção da vida e 
da saúde humanas, bem como do 
ambiente, a legislação alimentar basear-
se-á na análise dos riscos, exceto quando 
tal não for adequado às circunstâncias ou 
à natureza da medida.»

Or. en

Justificação

A presente alteração acrescenta a expressão «bem como do ambiente». Uma vez que a 
legislação alimentar geral também abrange questões como os OGM e os pesticidas, o 
ambiente deve igualmente ser aqui referido. A autorização para cultivar ou colocar em 
circulação organismos, plantas ou animais geneticamente modificados, bem como a 
autorização de substâncias ativas nos pesticidas, tem impactos consideráveis no ambiente 
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natural e na saúde humana. A proteção da saúde humana faz parte da política ambiental da 
UE.

Alteração 184
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto -1-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

-1-A) No artigo 6.º, o n.º 2 passa a ter a 
seguinte redação:

2. «A avaliação dos riscos basear-se-
á em todas as provas científicas 
disponíveis e será realizada de forma 
independente, objetiva e transparente.»

(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto legislativo em causa; a sua 
adoção impõe adaptações técnicas em todo 
o texto).

Or. en

Justificação

No que respeita ao glifosato, o requerente apresentou apenas 52 % das publicações 
científicas disponíveis, em conjunto com estudos próprios. Através da classificação Klimisch, 
do instituto federal alemão de avaliação dos riscos, relator para a EFSA, a maioria destes 
estudos foi classificada como tendo «valor limitado», com pouca influência no resultado na 
sua avaliação. Por conseguinte, a EFSA atribui maior peso aos estudos próprios do 
requerente. A rejeição de publicações revistas pelos pares não deve ser possível numa análise 
dos riscos.

Alteração 185
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto -1-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 7 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

-1-A) No artigo 7.º, o n.º 1 passa a ter a 
seguinte redação:

«1. Nos casos específicos em que, na 
sequência de uma avaliação das 
informações disponíveis, se identifique 
uma possibilidade de efeitos nocivos para 
a saúde, mas persistam incertezas a nível 
científico, serão adotadas as medidas de 
gestão dos riscos necessárias para 
assegurar o elevado nível de proteção da 
saúde por que se optou na União, 
enquanto se aguardam outras 
informações científicas que permitam 
uma avaliação mais exaustiva dos riscos.»

Or. en

Justificação

Alteração de «podem ser» para «serão». No processo do glifosato, o princípio de precaução 
deveria ter orientado a EFSA e a Comissão no processo decisório, pois havia «uma 
possibilidade de efeitos nocivos para a saúde, mas persist[ia]m incertezas», nos termos do 
artigo 7.º. Em vez de tomar «medidas provisórias de gestão dos riscos» (artigo 7.º), as 
autoridades parecem ter aplicado o princípio de «na dúvida, beneficiar a substância». Por 
conseguinte, «serão» adotadas medidas provisórias de gestão dos riscos sempre que se 
aplique o princípio da precaução, e não apenas «podem ser adotadas».

Alteração 186
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-A – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A comunicação dos riscos visará os 
seguintes objetivos, tendo em conta os 
papéis respetivos dos avaliadores dos 
riscos e dos gestores dos riscos:

A comunicação dos riscos contribuirá 
para a consecução do objetivo geral do 
regulamento, com os seguintes objetivos 
em termos de comunicação dos riscos, 
tendo em conta os papéis respetivos dos 
avaliadores dos riscos e dos gestores dos 
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riscos:

Or. en

Justificação

O objetivo da comunicação dos riscos é sobretudo contribuir e servir o objetivo geral da 
legislação, que é o elevado nível de proteção da saúde humana e a proteção dos interesses 
dos consumidores.

Alteração 187
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-A – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) promover o conhecimento e a 
compreensão das questões específicas em 
apreço, durante todo o processo de análise 
dos riscos;

a) promover a transparência, o 
conhecimento e a compreensão das 
questões específicas em apreço, durante a 
totalidade dos processos de análise e 
gestão dos riscos;

Or. en

Alteração 188
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-A – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) promover a coerência e 
transparência na formulação de 
recomendações de gestão dos riscos;

b) promover a coerência e 
transparência na formulação de 
recomendações de gestão dos riscos a fim 
de alcançar o nível mais elevado de 
proteção da saúde humana e animal e do 
ambiente;
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Or. en

Alteração 189
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-A – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) promover a coerência e 
transparência na formulação de 
recomendações de gestão dos riscos;

b) promover um elevado nível de 
proteção da saúde e do ambiente e 
transparência na formulação de 
recomendações de gestão dos riscos;

Or. en

Alteração 190
Annie Schreijer-Pierik

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8.º-A – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) promover a coerência e 
transparência na formulação de 
recomendações de gestão dos riscos;

b) promover a coerência e 
transparência na formulação de 
recomendações e decisões de gestão dos 
riscos;

Or. nl

Alteração 191
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
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Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-A – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) promover a coerência e 
transparência na formulação de 
recomendações de gestão dos riscos;

b) promover a coerência e 
transparência na formulação de opções e
recomendações de gestão dos riscos;

Or. en

Alteração 192
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-A – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) promover a coerência e
transparência na formulação de 
recomendações de gestão dos riscos;

b) promover a coerência,
transparência e clareza na formulação de 
recomendações de gestão dos riscos;

Or. fr

Alteração 193
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-A – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) promover a coerência e
transparência na formulação de 
recomendações de gestão dos riscos;

b) promover a transparência e a 
clareza na formulação de opções e
recomendações de gestão dos riscos;

Or. en
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Alteração 194
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-A – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) proporcionar uma base sólida para 
a compreensão das decisões de gestão dos 
riscos;

c) proporcionar uma base cientifica
para a compreensão das decisões de gestão 
dos riscos, nomeadamente informação 
sobre:

Or. en

Alteração 195
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-A – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) proporcionar uma base sólida para a 
compreensão das decisões de gestão dos 
riscos;

c) proporcionar uma base sólida para a 
compreensão das decisões de gestão dos 
riscos; nomeadamente informação sobre:

Or. en

Alteração 196
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-A – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) proporcionar uma base sólida para a 
compreensão das decisões de gestão dos 

c) proporcionar uma base científica
sólida para a compreensão das decisões de 
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riscos; gestão dos riscos;

Or. fr

Alteração 197
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-A – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) proporcionar uma base sólida para a 
compreensão das decisões de gestão dos 
riscos;

c) proporcionar uma base científica
sólida para a compreensão das decisões de 
gestão dos riscos;

Or. en

Alteração 198
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-A – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) analisar as opções de gestão dos 
riscos, designadamente, se necessário, a 
possibilidade de adotar medidas 
provisórias na aceção do artigo 7.º do 
presente regulamento;

Or. en

Alteração 199
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-A – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) avaliar em que medida as 
diferentes opções de gestão dos riscos em 
análise refletem o grau de incerteza da 
avaliação dos riscos, e o nível de proteção 
dos consumidores, da saúde animal e do 
ambiente que cada uma destas opções 
pode alcançar;

Or. en

Alteração 200
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-A – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-C) conforme previsto no artigo 6.º, 
n.º 3, do presente regulamento, analisar 
fatores, para além dos resultados da 
avaliação dos riscos, que tenham sido 
considerados pelos gestores dos riscos, e 
de que modo estes fatores foram 
sopesados entre si;

Or. en

Alteração 201
Annie Schreijer-Pierik

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8.º-A – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) incentivar a compreensão pública 
do processo de análise dos riscos, de modo 
a reforçar a confiança no seu resultado;

d) incentivar a compreensão pública 
do processo de análise dos riscos, de modo 
a reforçar a confiança no seu resultado, 
nomeadamente prestando informações 
claras e consistentes relativamente às 
respetivas funções, competências e 
responsabilidades dos avaliadores dos 
riscos e dos gestores dos riscos;

Or. nl

Alteração 202
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-A – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) incentivar a compreensão pública 
do processo de análise dos riscos, de modo 
a reforçar a confiança no seu resultado;

d) incentivar a compreensão pública 
do processo de análise dos riscos, de modo 
a reforçar a responsabilização pelo seu 
resultado;

Or. en

Alteração 203
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-A – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) promover a participação adequada
de todas as partes interessadas; e

e) promover a participação 
equilibrada de todas as partes interessadas, 
incluindo os operadores económicos da 
cadeia alimentar, os consumidores e 
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outras organizações da sociedade civil; e

Or. en

Alteração 204
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-A – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) promover a participação adequada
de todas as partes interessadas; e

e) promover a participação 
equilibrada de todas as partes interessadas, 
incluindo os operadores económicos da 
cadeia alimentar, os consumidores e 
outras organizações da sociedade civil; e

Or. en

Alteração 205
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-A – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) assegurar um intercâmbio 
adequado de informações com as partes 
interessadas em relação aos riscos 
associados à cadeia agroalimentar.

f) assegurar um intercâmbio 
transparente e equitativo de informações 
com estas partes interessadas em relação 
aos riscos associados à cadeia 
agroalimentar.

Or. en

Alteração 206
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-A – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) assegurar um intercâmbio 
adequado de informações com as partes 
interessadas em relação aos riscos 
associados à cadeia agroalimentar.

f) assegurar um intercâmbio 
equitativo de informações com estas partes 
interessadas em relação aos riscos 
associados à cadeia agroalimentar.

Or. en

Alteração 207
Annie Schreijer-Pierik

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-A – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) procurar evitar a disseminação de 
informação incorreta e das respetivas 
fontes.

Or. nl

Justificação

A Comissão deve ser capaz de responder a relatórios erróneos dos meios de comunicação 
social ou a declarações imprecisas ou desproporcionadas proferidas pelos meios de 
comunicação ou pelas autoridades nacionais. Tal afigura-se de importância primordial à luz 
das disposições da UE no domínio do mercado interno. A comunicação emitida durante a 
crise da contaminação por fipronil em 2017 deixou claro que a comunicação dos riscos no 
domínio da segurança alimentar na União não é a ideal, não é harmonizada e não está a ser 
aplicada a um nível adequado em todos os Estados-Membros.

Alteração 208
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-B – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) assegurar o intercâmbio interativo 
de informações precisas, apropriadas e 
atempadas, com base nos princípios de 
transparência, abertura e capacidade de 
resposta;

a) assegurar o intercâmbio interativo 
de informações precisas, completas e 
atempadas, nomeadamente com todas as 
partes interessadas, com base nos 
princípios de transparência, abertura e 
capacidade de resposta;

Or. en

Alteração 209
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-B – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) assegurar o intercâmbio interativo 
de informações precisas, apropriadas e 
atempadas, com base nos princípios de 
transparência, abertura e capacidade de 
resposta;

a) assegurar o intercâmbio interativo 
de informações precisas, apropriadas, 
pertinentes e atempadas, com base nos 
princípios de transparência, abertura e 
capacidade de resposta;

Or. en

Alteração 210
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-B – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) ter em conta as perceções sobre os c) ter em conta o desequilíbrio na 
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riscos; representação dos diversos interesses;

Or. en

Alteração 211
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-B – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) ter em conta as perceções sobre os 
riscos;

c) abordar as perceções e os 
equívocos sobre os riscos;

Or. en

Alteração 212
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-B – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) ser acessível a todos, incluindo os 
que não se encontram diretamente 
envolvidos no processo, tendo 
simultaneamente em conta a 
confidencialidade e a proteção dos dados 
pessoais.

e) ser acessível a todos, incluindo os 
que não se encontram diretamente 
envolvidos no processo.

Or. en

Alteração 213
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
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Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-B – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) ser acessível a todos, incluindo os 
que não se encontram diretamente 
envolvidos no processo, tendo 
simultaneamente em conta a 
confidencialidade e a proteção dos dados 
pessoais.

e) ser acessível a todos, incluindo os 
que não se encontram diretamente 
envolvidos no processo.

Or. en

Alteração 214
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-B – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) ser acessível a todos, incluindo os 
que não se encontram diretamente 
envolvidos no processo, tendo 
simultaneamente em conta a 
confidencialidade e a proteção dos dados 
pessoais.

e) ser acessível a todos, incluindo os 
que não se encontram diretamente 
envolvidos no processo.

Or. en

Alteração 215
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-B – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) ser acessível a todos, incluindo os 
que não se encontram diretamente 

e) ser acessível a todos, incluindo os 
que não se encontram diretamente 
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envolvidos no processo, tendo 
simultaneamente em conta a 
confidencialidade e a proteção dos dados 
pessoais.

envolvidos no processo, tendo 
simultaneamente em conta a 
confidencialidade dos dados e da 
propriedade intelectual e a proteção dos 
dados pessoais.

Or. en

Alteração 216
Guillaume Balas

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-B – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) ser acessível a todos, incluindo os 
que não se encontram diretamente 
envolvidos no processo, tendo 
simultaneamente em conta a 
confidencialidade e a proteção dos dados 
pessoais.

e) ser acessível a todos, incluindo os 
que não se encontram diretamente 
envolvidos no processo, tendo 
simultaneamente em conta a proteção dos 
dados pessoais.

Or. en

Alteração 217
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-B – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Formular abordagens para 
comunicar melhor a diferença entre 
perigo e risco.

Or. en
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Alteração 218
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-C – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) identificar os principais canais e 
ferramentas adequados a utilizar para 
efeitos de comunicação dos riscos, tendo 
em conta as necessidades dos grupos-alvo 
pertinentes; e

b) identificar os principais canais e 
ferramentas adequados a utilizar para 
efeitos de comunicação dos riscos, tendo 
em conta a necessidade de participação 
equilibrada de todas as partes 
interessadas, incluindo os operadores 
económicos da cadeia alimentar, as 
organizações de consumidores, de saúde e 
outras organizações da sociedade civil;

Or. en

Alteração 219
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-C – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) identificar os principais canais e 
ferramentas adequados a utilizar para 
efeitos de comunicação dos riscos, tendo 
em conta as necessidades dos grupos-alvo 
pertinentes; e

b) identificar os principais canais e 
ferramentas adequados a utilizar para 
efeitos de comunicação dos riscos, tendo 
em conta a necessidade de participação 
equilibrada de todas as partes 
interessadas, incluindo os operadores 
económicos da cadeia alimentar, as 
organizações de consumidores, de saúde e 
outras organizações da sociedade civil;

Or. en
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Alteração 220
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-C – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) estabelecer mecanismos adequados 
a fim de reforçar a coerência da 
comunicação dos riscos entre os 
avaliadores e os gestores dos riscos e 
garantir um diálogo aberto entre todas as 
partes interessadas.

c) estabelecer mecanismos adequados 
a fim de reforçar a coerência da 
comunicação dos riscos entre os 
avaliadores e os gestores dos riscos, 
designadamente através do 
reconhecimento e explicação sistemáticos 
das divergências, caso existam, na 
avaliação científica ou na apreciação do 
nível de risco aceitável.

Or. en

Alteração 221
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-C – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) estabelecer as disposições práticas 
e o calendário para disponibilizar ao 
público a informação referida no 
artigo 55.º-A, n.º 1.

Or. en

Justificação

Refere-se ao novo artigo 55.º-A, tal como proposto pela relatora («Transparência da gestão 
dos riscos»).
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Alteração 222
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-C – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) estabelecer as disposições práticas 
e o calendário para disponibilizar ao 
público a seguinte informação:

Or. en

Alteração 223
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-C – n.º 2 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) as ordens do dia e as atas 
pormenorizadas das reuniões do Comité 
Científico, dos painéis científicos e dos 
grupos de trabalho da Autoridade;

Or. en

Alteração 224
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-C – n.º 2 – alínea d-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-C) numa fase inicial do processo de 
gestão dos riscos, os projetos das medidas 



PE627.781v01-00 106/156 AM\1162805PT.docx

PT

de gestão dos riscos em análise;

Or. en

Alteração 225
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-C – n.º 2 – alínea d-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-E) as ordens do dia e as atas 
pormenorizadas das reuniões do grupo de 
trabalho dos peritos governamentais, no 
âmbito das quais são discutidas as 
medidas de gestão dos riscos;

Or. en

Alteração 226
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-C – n.º 2 – alínea d-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-F) as ordens do dia e os relatórios 
sumários pormenorizados das reuniões 
dos comités de regulamentação, em que 
são debatidas e votadas as medidas de 
gestão dos riscos, incluindo uma 
explicação dos votos por cada 
Estado-Membro e a informação referida 
no artigo 8.º-A, alínea c).

Or. en
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Alteração 227
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-C – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve adotar o plano 
geral de comunicação dos riscos no prazo 
de [dois anos a contar da data de aplicação 
do presente regulamento] e mantê-lo 
atualizado, tendo em conta os progressos 
técnicos e científicos e a experiência 
adquirida.».

3. A Comissão deve adotar o plano 
geral de comunicação dos riscos no prazo 
de [dois anos a contar da data de aplicação 
do presente regulamento] e mantê-lo 
atualizado, tendo em conta os progressos 
técnicos e científicos, a experiência 
adquirida e as expectativas societais.

Or. en

Alteração 228
Annie Schreijer-Pierik

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-D

Objetivos da comunicação dos riscos

1. A Comissão Europeia, a 
Autoridade e os Estados-Membros 
exercem as suas atividades de 
comunicação dos riscos sobre legislação 
alimentar fazendo uso de um elevado 
grau de transparência. Ao elaborar 
abordagens e medidas para garantir a 
transparência da comunicação dos riscos 
devem cumprir rigorosamente os 
princípios gerais de comunicação dos 
riscos previstos no artigo 8.º-B do 
presente regulamento, após consulta a 
todas as partes interessadas no assunto, 
incluindo os produtores primários da 
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cadeia, se necessário.

2. A fim de cumprir os requisitos 
previstos no n.º 1, a Comissão Europeia e 
a Autoridade devem adotar as diretrizes 
pertinentes.

Or. nl

Justificação

A necessidade imperativa de regras de transparência mais rigorosas deve aplicar-se 
igualmente ao domínio da comunicação dos riscos pelas autoridades nacionais, a Autoridade 
e a própria Comissão. A crise do fipronil em 2017 demonstrou que a comunicação dos riscos 
nos Estados-Membros não está harmonizada e não cumpre as diretrizes europeias e as 
avaliações dos riscos europeias. Além disso, nessa altura as autoridades nacionais num ou 
mais Estados-Membros emitiram comunicações desproporcionadas.

Alteração 229
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

O artigo 9.º passa a ter a seguinte 
redação:

«Artigo 9.º

Consulta pública

Proceder-se-á a uma consulta pública 
aberta e transparente, diretamente ou 
através de organismos representativos, 
durante a análise dos riscos, bem como 
durante a preparação, avaliação e revisão 
da legislação alimentar, a não ser que a 
urgência da questão não o permita.»

Or. en

Justificação

Aditar: «a análise dos riscos, bem como durante». A presente alteração sobre o princípio da 
transparência, que rege o Regulamento n.º 178/2002, está em consonância com a intenção da 
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Comissão de reforçar a transparência durante o processo de análise dos riscos.

Alteração 230
Pavel Poc, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

1-A) O artigo 10.º passa a ter a seguinte 
redação:

«1. Sem prejuízo das disposições da 
União e de direito nacional aplicáveis em 
matéria de acesso a documentos, sempre 
que existam motivos razoáveis para se 
suspeitar de que um género alimentício 
ou um alimento para animais pode 
apresentar um risco para a saúde humana 
ou animal, as autoridades públicas 
tomarão as medidas adequadas e 
atempadas para informar a população da 
natureza do risco para a saúde, 
identificando em toda a medida do 
possível os produtos em questão, o risco 
que podem apresentar e as medidas 
tomadas ou que vão ser tomadas, para 
prevenir, reduzir ou eliminar esse risco. O 
presente número também se aplica em 
caso de suspeitas de incumprimento 
resultantes de possíveis violações 
intencionais da legislação da União 
aplicável, perpetradas através de práticas 
fraudulentas ou enganosas.

2. Com vista a garantir a aplicação 
uniforme do n.º 1 do presente artigo, a 
Comissão deve adotar atos de execução 
sobre as modalidades da respetiva 
aplicação até 12 meses após a entrada em 
vigor do presente regulamento.»

Or. en
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Alteração 231
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 22 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

1-A) No artigo 22.º, n.º 7, é aditada a 
seguinte frase ao segundo parágrafo:

«A Autoridade atuará em cooperação com 
as outras agências de avaliação da União 
Europeia.»

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa permitir que o mandato legal da EFSA e uma coordenação entre agências 
sejam possíveis, pois são necessários, a um nível transversal, para ter em conta todas as 
exposições a substâncias químicas a que a população e o ambiente possam estar sujeitos.

Alteração 232
Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Artigo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 23

Texto da Comissão Alteração

O artigo 23.º é alterado do seguinte modo:

A Autoridade deve:

a) fornecer às instituições da UE e 
aos Estados-Membros os melhores 
pareceres científicos possíveis em todos os 
casos previstos na legislação da UE e 
sobre qualquer questão da sua 
competência;

b) promover e coordenar, numa 
abordagem transversal, o 
desenvolvimento de metodologias 



AM\1162805PT.docx 111/156 PE627.781v01-00

PT

uniformes de avaliação dos riscos nos 
domínios da sua competência, 
nomeadamente tendo em conta os «efeitos 
cocktail» das substâncias químicas que 
possam ter impacto na saúde humana e 
no ambiente;

c) prestar apoio científico e técnico à 
Comissão nos domínios da sua 
competência e, quando tal lhe for 
solicitado, na interpretação e estudo dos 
pareceres resultantes da avaliação dos 
riscos;

d) encomendar os estudos científicos 
que forem necessários para o desempenho 
das suas atribuições;

e) procurar, coligir, cotejar, analisar 
e sintetizar dados científicos e técnicos 
nos domínios da sua competência;

f) tomar medidas com vista a 
identificar e caracterizar os riscos 
emergentes, nos domínios da sua 
competência;

g) estabelecer um sistema de redes de 
organismos que trabalhem nos domínios 
da sua competência e ser responsável pelo 
seu funcionamento;

h) a pedido da Comissão, prestar 
assistência científica e técnica no âmbito 
dos procedimentos de gestão de crises 
aplicados pela Comissão em matéria de 
segurança dos géneros alimentícios e dos 
alimentos para animais;

i) a pedido da Comissão, prestar 
assistência científica e técnica a fim de 
melhorar a cooperação entre a UE, os 
países candidatos à adesão, as 
organizações internacionais e os países 
terceiros, nos domínios da sua 
competência;

j) assegurar que o público e as partes 
interessadas recebam rapidamente 
informações fiáveis, objetivas e 
compreensíveis nos domínios da sua 
competência;
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k) formular de forma independente 
as suas próprias conclusões e orientações 
sobre os assuntos da sua competência;

l) realizar quaisquer outras tarefas 
que lhe forem confiadas pela Comissão 
no âmbito da sua competência.

Or. fr

Alteração 233
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1-B (novo)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 23 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

1-B) No artigo 23.º, a alínea b) passa a 
ter a seguinte redação:

b) promover e coordenar, numa 
abordagem transversal, o 
desenvolvimento de metodologias 
uniformes de avaliação dos riscos nos 
domínios da sua competência, 
nomeadamente tendo em conta os «efeitos 
cocktail» das substâncias químicas que 
possam ter impacto na saúde humana e 
no ambiente;

Or. fr

Justificação

Esta alteração propõe que o processo de avaliação europeu das substâncias químicas se 
insira numa abordagem coordenada para todos os setores pertinentes, na qual a EFSA deve 
desempenhar um papel fundamental. Além disso, é importante que os avaliadores integrem a 
avaliação dos efeitos cocktail no seu trabalho, para que possam ser aplicadas as medidas de 
gestão mais adequadas.

Alteração 234
Michel Dantin
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1-C (novo)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 24

Texto da Comissão Alteração

1-C) No artigo 24.º, são aditados os 
seguintes elementos:

d-A) um Comité de Deontologia;

d-B) um Comité de Seleção dos 
Estudos de Verificação.

Or. fr

Justificação

Esta alteração propõe que a transparência prevista no projeto de regulamento seja associada 
a uma abordagem harmonizada das regras em matéria de conflitos de interesses e propõe a 
criação de um Comité de Deontologia na EFSA.

Alteração 235
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 25 – n.º 1-A – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) um membro designado pelo
Parlamento Europeu, com direito de voto;

b) dois membros e os membros 
suplentes designados pelo Parlamento 
Europeu e que representam o Parlamento 
Europeu, com direito de voto;

Or. en

Alteração 236
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b)
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Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 25 – n.º 1-A – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) um membro designado pelo 
Parlamento Europeu, com direito de voto;

b) dois membros e dois membros 
suplentes designados pelo Parlamento 
Europeu, com direito de voto;

Or. en

Alteração 237
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 25 – n.º 1-A – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) um membro designado pelo 
Parlamento Europeu, com direito de voto;

b) dois membros e dois membros 
suplentes designados pelo Parlamento 
Europeu, com direito de voto;

Or. en

Justificação

Adaptação à prática atual noutras agências.

Alteração 238
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 25 – n.º 1-A – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) um membro designado pelo 
Parlamento Europeu, com direito de voto;

b) um membro e um membro 
suplente, designados pelo Parlamento 
Europeu, com direito de voto;
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Or. en

Alteração 239
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 25 – n.º 1-A – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) um membro designado pelo 
Parlamento Europeu, com direito de voto;

b) dois membros designados pelo 
Parlamento Europeu, com direito de voto;

Or. en

Alteração 240
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 25 – n.º 1-A – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) quatro membros com direito de 
voto que representam a sociedade civil e 
interesses na cadeia alimentar, 
nomeadamente um de organizações de 
consumidores, um de organizações 
ambientais não governamentais, um de 
organizações de agricultores e um de 
organizações industriais. Estes membros 
são nomeados pelo Conselho em consulta 
com o Parlamento Europeu, a partir de uma 
lista estabelecida pela Comissão que 
incluirá mais nomes do que o número de 
lugares a ocupar. A lista elaborada pela 
Comissão será transmitida ao Parlamento 
Europeu, acompanhada dos documentos 
pertinentes. Assim que possível, e o mais 
tardar três meses após a notificação, o 
Parlamento Europeu pode submeter o seu 

c) cinco membros com direito de voto 
que representam a sociedade civil e a
cadeia alimentar, nomeadamente um de 
organizações de consumidores, um de 
organizações ambientais não 
governamentais, um de organizações não 
governamentais no domínio da saúde 
pública, um de organizações no domínio 
da saúde animal e um do setor 
agroalimentar. Estes membros são 
nomeados pelo Conselho em consulta com 
o Parlamento Europeu, a partir de uma lista 
estabelecida pela Comissão que incluirá 
mais nomes do que o número de lugares a 
ocupar. A lista elaborada pela Comissão 
será transmitida ao Parlamento Europeu, 
acompanhada dos documentos pertinentes. 
Assim que possível, e o mais tardar três 
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parecer à apreciação do Conselho, que 
seguidamente nomeará esses membros.

meses após a notificação, o Parlamento 
Europeu pode submeter o seu parecer à 
apreciação do Conselho, que seguidamente 
nomeará esses membros.

Or. en

Justificação

O objetivo do Regulamento 178/2002 é alcançar um elevado nível de proteção da saúde 
humana. Um representante de uma organização no domínio da saúde como representante do 
Homem. O Conselho de Administração tem de ser incluído. O Homem. O Conselho de 
Administração garante que a Autoridade desempenha as suas atribuições, designa os 
membros dos painéis científicos e adota o programa da Autoridade. Deste modo, os membros 
designados devem representar as suas organizações e dar o seu contributo, mas os seus 
papéis não devem ser representar ou defender os interesses do setor.

Alteração 241
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 25 – n.º 1-A – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) quatro membros com direito de 
voto que representam a sociedade civil e 
interesses na cadeia alimentar, 
nomeadamente um de organizações de 
consumidores, um de organizações 
ambientais não governamentais, um de 
organizações de agricultores e um de 
organizações industriais. Estes membros 
são nomeados pelo Conselho em consulta 
com o Parlamento Europeu, a partir de uma 
lista estabelecida pela Comissão que 
incluirá mais nomes do que o número de 
lugares a ocupar. A lista elaborada pela 
Comissão será transmitida ao Parlamento 
Europeu, acompanhada dos documentos 
pertinentes. Assim que possível, e o mais 
tardar três meses após a notificação, o 
Parlamento Europeu pode submeter o seu 
parecer à apreciação do Conselho, que 

c) quatro membros com direito de 
voto que representam a sociedade civil, 
nomeadamente dois de organizações de 
consumidores, e dois de organizações 
ambientais não governamentais. Estes 
membros são nomeados pelo Conselho em 
consulta com o Parlamento Europeu, a 
partir de uma lista estabelecida pela 
Comissão que incluirá mais nomes do que 
o número de lugares a ocupar. A lista 
elaborada pela Comissão será transmitida 
ao Parlamento Europeu, acompanhada dos 
documentos pertinentes. Assim que 
possível, e o mais tardar três meses após a 
notificação, o Parlamento Europeu pode 
submeter o seu parecer à apreciação do 
Conselho, que seguidamente nomeará esses 
membros.
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seguidamente nomeará esses membros.

Or. en

Justificação

O Conselho de Administração da EFSA é o órgão que garante a neutralidade e objetividade 
da Autoridade. Normalmente, é a indústria que aborda a EFSA no que se refere à aprovação 
de produtos. Por conseguinte, incluir representantes da indústria e dos agricultores no 
Conselho de Administração da EFSA não ajudaria seguramente a recuperar a confiança do 
público na EFSA. Em conformidade com o artigo 42.º, a Autoridade tem sempre a 
possibilidade de contactar os representantes da indústria ou dos agricultores num caso 
concreto, se tal for necessário.

Alteração 242
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 25 – n.º 1-A – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) quatro membros com direito de 
voto que representam a sociedade civil e 
interesses na cadeia alimentar, 
nomeadamente um de organizações de 
consumidores, um de organizações 
ambientais não governamentais, um de 
organizações de agricultores e um de 
organizações industriais. Estes membros 
são nomeados pelo Conselho em consulta 
com o Parlamento Europeu, a partir de uma 
lista estabelecida pela Comissão que 
incluirá mais nomes do que o número de 
lugares a ocupar. A lista elaborada pela 
Comissão será transmitida ao Parlamento 
Europeu, acompanhada dos documentos 
pertinentes. Assim que possível, e o mais 
tardar três meses após a notificação, o 
Parlamento Europeu pode submeter o seu 
parecer à apreciação do Conselho, que 
seguidamente nomeará esses membros.

c) cinco membros com direito de voto 
que representam a sociedade civil e 
interesses dos trabalhadores na cadeia 
alimentar, nomeadamente, um das 
organizações no domínio da saúde, um de 
organizações de consumidores, um de 
organizações ambientais não 
governamentais, um de organizações de 
agricultores e um de organizações 
industriais. Estes membros são nomeados 
pelo Conselho em consulta com o 
Parlamento Europeu, a partir de uma lista 
estabelecida pela Comissão que incluirá 
mais nomes do que o número de lugares a 
ocupar. A lista elaborada pela Comissão 
será transmitida ao Parlamento Europeu, 
acompanhada dos documentos pertinentes. 
Assim que possível, e o mais tardar três 
meses após a notificação, o Parlamento 
Europeu pode submeter o seu parecer à 
apreciação do Conselho, que seguidamente 
nomeará esses membros.
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Or. en

Alteração 243
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O mandato dos membros e dos 
membros suplentes tem a duração de 
quatro anos. No entanto, o mandato dos 
membros referidos no n.º 1-A, alíneas a) e 
b), não é limitado no tempo. O mandato 
dos membros referidos no n.º 1-A, 
alínea c), só pode ser renovado uma vez.

2. O mandato dos membros e dos 
membros suplentes tem a duração de 
quatro anos. O mandato dos membros 
referidos no n.º 1-A, alínea c), só pode ser 
renovado uma vez.

Or. en

Justificação

A fim de permitir uma revisão e respeitar os princípios da boa administração, não devem 
existir mandatos ilimitados. É esta a prática atual noutras agências.

Alteração 244
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 26 – n.º 2 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

2-A) No artigo 26.º, n.º 2, é aditada a 
seguinte alínea: 

«h-A) pela ausência de conflitos de 
interesses na Autoridade e pela aplicação 
plena dos princípios que regem a análise 
dos riscos, conforme disposto no artigo 6.º 
do presente Regulamento.»
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Or. en

Justificação

O Diretor Executivo da Autoridade não deve estar incumbido exclusivamente de tarefas 
administrativas. Deve igualmente ocupar-se da aplicação pela Autoridade de todos os 
princípios e objetivos da legislação alimentar geral e, especialmente, dos princípios que 
orientam a análise dos riscos.

Alteração 245
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 27 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

2-A) No artigo 27.º, n.º 4, a alínea d) 
passa a ter a seguinte redação:

«d) sempre que a Autoridade ou um 
Estado-Membro identifique um risco 
emergente ou a possibilidade de risco. 
Neste caso, e quando exista competência 
partilhada em matéria de análise dos 
riscos de um produto, esse risco 
emergente ou possibilidade de risco não 
deve permanecer sem análise ou gestão 
adequadas, quer pela Autoridade quer 
pelos organismos competentes dos 
Estados-Membros.»

Or. en

Justificação

Nova redação na sequência de um risco emergente. No processo do glifosato, a EFSA 
identificou a possibilidade de um risco relativo à mistura da substância ativa com 
determinados componentes mas, devido à competência partilhada com as autoridades 
competentes dos Estados-Membros, o risco identificado nunca foi avaliado nem gerido. A 
EFSA não deve poder subtrair-se às suas responsabilidades neste tipo de contexto.
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Alteração 246
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea -a) (nova)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 28 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

-a) No final do n.º 3, é aditada a 
seguinte frase:

«Os cientistas serão especialistas que 
realizam ativamente investigação e 
publicam os resultados das suas 
investigações em revistas científicas 
revistas pelos pares.»

Or. en

Justificação

Esta frase seria acrescentada à atual «O Comité Científico é constituído pelos presidentes 
dos painéis científicos e por seis cientistas independentes que não sejam membros de nenhum 
desses painéis». Esta disposição é necessária para assegurar a excelência dos pareceres da 
EFSA. Atualmente, muitos dos «cientistas» são funcionários públicos, que raramente 
publicam ou nunca publicaram qualquer estudo.

Alteração 247
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea -a) (nova)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 28 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

-a) A frase introdutória do n.º 4 passa 
a ter a seguinte redação:

«Os painéis científicos serão constituídos 
por cientistas independentes que realizam 
ativamente investigação e publicam os 
resultados das suas investigações em 
revistas científicas revistas pelos pares.»
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Or. en

Justificação

A redação atual é a seguinte: «Os painéis científicos serão constituídos por cientistas 
independentes.» Esta disposição é necessária para garantir a excelência dos pareceres da 
EFSA. Atualmente, muitos dos «cientistas» são funcionários públicos, que raramente 
publicam ou nunca publicaram qualquer estudo.

Alteração 248
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 28 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os membros do Comité Científico 
que não pertençam aos painéis científicos 
e os membros adicionais referidos no n.º 5-
B serão nomeados pelo Conselho de 
Administração, sob proposta do Diretor 
Executivo, para um mandato de cinco 
anos, que pode ser renovável, no 
seguimento da publicação de um convite a 
manifestações de interesse no Jornal 
Oficial da União Europeia, nas publicações 
científicas pertinentes e no sítio Web da 
Autoridade.»;

5. Os membros do Comité Científico 
que não sejam membros dos painéis 
científicos, os membros de painéis 
científicos e os membros adicionais 
referidos no n.º 5-A serão nomeados pelo 
Conselho de Administração para um 
mandato renovável de cinco anos, em 
conformidade com o seguinte processo:

a) será publicado um convite a 
manifestações de interesse no Jornal 
Oficial da União Europeia, nas 
publicações científicas pertinentes e no 
sítio Web da Autoridade;

b) os Estados-Membros asseguram a 
ampla divulgação do convite a 
manifestações de interesse na 
comunidade científica;

c) com base nas candidaturas 
recebidas e em conformidade com a 
política de independência da Autoridade, 
bem como com as regras de execução 
aplicáveis aos membros dos painéis 
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científicos, o Diretor Executivo deve 
elaborar para cada painel científico uma 
lista com um número de peritos superior 
ao número de membros a designar. O 
Diretor Executivo não pode elaborar essa 
lista se puder justificar que as 
candidaturas recebidas não permitem, 
dados os critérios de seleção estabelecidos 
na alínea d) do presente número, a 
elaboração de uma lista mais alargada. O 
Diretor Executivo apresenta a lista ao 
Conselho de Administração para que este 
proceda à designação;

d) As designações pelos 
Estados-Membros, a seleção pelo diretor 
executivo e as nomeações pelo Conselho 
de Administração são feitas com base nos 
seguintes critérios:

i) um elevado nível de especialização 
científica,

ii) independência e ausência de 
conflitos de interesses em conformidade 
com o artigo 37.º, n.º 2, e com a política 
de independência da Autoridade e as 
normas de execução sobre a 
independência dos membros dos painéis 
científicos,

iii) resposta às necessidades de 
conhecimentos especializados 
pluridisciplinares do painel para o qual 
serão nomeados e adequação ao regime 
linguístico aplicável;

e) Compete ao Conselho de 
Administração assegurar a mais ampla 
distribuição geográfica possível das 
designações finais.

Or. en

Alteração 249
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea a)
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Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 28 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Os membros do Comité Científico 
que não pertençam aos painéis científicos e 
os membros adicionais referidos no n.º 5-
B serão nomeados pelo Conselho de 
Administração, sob proposta do Diretor 
Executivo, para um mandato de cinco anos, 
que pode ser renovável, no seguimento da 
publicação de um convite a manifestações 
de interesse no Jornal Oficial da União 
Europeia, nas publicações científicas 
pertinentes e no sítio Web da Autoridade.

5. Os membros do Comité Científico 
que não pertençam aos painéis científicos e 
os membros dos painéis científicos serão 
nomeados pelo Conselho de 
Administração, sob proposta do Diretor 
Executivo, para um mandato de cinco anos, 
que pode ser renovável, no seguimento da 
publicação de um convite a manifestações 
de interesse no Jornal Oficial da União 
Europeia, nas publicações científicas 
pertinentes e no sítio Web da Autoridade. 
A Autoridade lança o convite a 
manifestações de interesse após consulta 
ao Conselho de Administração sobre os 
critérios e domínios de especialização.

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa um maior envolvimento do Conselho de Administração da EFSA, no qual 
os Estados-Membros estarão representados, no processo de nomeação dos peritos dos 
painéis científicos da EFSA. Permite igualmente evitar que os Estados-Membros organizem 
convites a manifestações de interesse a nível nacional, que são suscetíveis de introduzir uma 
forte heterogeneidade na aplicação das regras de independência dos peritos dos Estados-
Membros.

Alteração 250
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 28 – n.º 5-A

Texto da Comissão Alteração

«5-A. Os membros dos painéis científicos 
serão nomeados pelo Conselho de 
Administração, para um mandato de 
cinco anos renovável, em conformidade 

Suprimido
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com o seguinte procedimento:

a) o Diretor Executivo, após consulta 
do Conselho de Administração, deve 
enviar aos Estados-Membros o pedido de 
conhecimentos especializados 
pluridisciplinares específicos necessários 
em cada painel científico e indicar o 
número de peritos a designar pelos 
Estados-Membros. O Diretor Executivo 
deve notificar aos Estados-Membros a 
política de independência da Autoridade e 
as normas de execução aplicáveis aos 
membros dos painéis científicos. Os 
Estados-Membros devem lançar um 
convite à manifestação de interesse como 
base para as suas designações. O Diretor 
Executivo informa o Conselho de 
Administração dos pedidos enviados aos 
Estados-Membros;

b) os Estados-Membros devem 
designar peritos, com vista a, 
coletivamente, atingir o número indicado 
pelo Diretor Executivo. Cada 
Estado-Membro deve designar, pelo 
menos, 12 peritos científicos. Os 
Estados-Membros podem designar peritos 
nacionais de outros Estados-Membros; 

c) com base nas designações feitas 
pelos Estados-Membros, o Diretor 
Executivo deve elaborar para cada painel 
científico uma lista com um número de 
peritos superior ao número de membros a 
nomear. O Diretor Executivo não pode 
elaborar essa lista se puder justificar que 
as designações recebidas não permitem, 
dados os critérios de seleção estabelecidos 
na alínea d) do presente número, a 
elaboração de uma lista mais alargada. O 
Diretor Executivo apresenta a lista ao 
Conselho de Administração para que este 
proceda à designação;

d) As designações pelos 
Estados-Membros, a seleção pelo diretor 
executivo e as nomeações pelo Conselho 
de Administração são feitas com base nos 
seguintes critérios:
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i) um elevado nível de especialização 
científica,

ii) independência e ausência de 
conflitos de interesses em conformidade 
com o artigo 37.º, n.º 2, e com a política 
de independência da Autoridade e as 
normas de execução sobre a 
independência dos membros dos painéis 
científicos,

iii) resposta às necessidades de 
conhecimentos especializados
pluridisciplinares do painel para o qual 
serão nomeados e adequação ao regime 
linguístico aplicável;

e) Compete ao Conselho de 
Administração assegurar a mais ampla 
distribuição geográfica possível das 
designações finais. 

Or. en

Alteração 251
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 28 – n.º 5-A

Texto da Comissão Alteração

b) São inseridos os seguintes n.os 5-A 
a 5-G:

b) São inseridos os seguintes n.os 5-A 
a 5-F:

«5-A. Os membros dos painéis científicos 
serão nomeados pelo Conselho de 
Administração, para um mandato de 
cinco anos renovável, em conformidade 
com o seguinte procedimento:

«5-A. Sempre que a Autoridade 
identifique uma ausência de 
conhecimentos especializados num painel 
ou em vários painéis, o Diretor Executivo 
deve propor ao Conselho de 
Administração membros adicionais para 
nomeação para o painel ou painéis em 
conformidade com o procedimento 
previsto nos números anteriores.

a) o Diretor Executivo, após consulta 
do Conselho de Administração, deve 
enviar aos Estados-Membros o pedido de 
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conhecimentos especializados 
pluridisciplinares específicos necessários 
em cada painel científico e indicar o 
número de peritos a designar pelos 
Estados-Membros. O Diretor Executivo 
deve notificar aos Estados-Membros a 
política de independência da Autoridade e 
as normas de execução aplicáveis aos 
membros dos painéis científicos. Os 
Estados-Membros devem lançar um 
convite à manifestação de interesse como 
base para as suas designações. O Diretor 
Executivo informa o Conselho de 
Administração dos pedidos enviados aos 
Estados-Membros;

b) os Estados-Membros devem 
designar peritos, com vista a, 
coletivamente, atingir o número indicado 
pelo Diretor Executivo. Cada 
Estado-Membro deve designar, pelo 
menos, 12 peritos científicos. Os 
Estados-Membros podem designar peritos 
nacionais de outros Estados-Membros;

c) com base nas designações feitas 
pelos Estados-Membros, o Diretor 
Executivo deve elaborar para cada painel 
científico uma lista com um número de 
peritos superior ao número de membros a 
nomear. O Diretor Executivo não pode 
elaborar essa lista se puder justificar que 
as designações recebidas não permitem, 
dados os critérios de seleção estabelecidos 
na alínea d) do presente número, a 
elaboração de uma lista mais alargada. O 
Diretor Executivo apresenta a lista ao 
Conselho de Administração para que este 
proceda à designação;

d) As designações pelos 
Estados-Membros, a seleção pelo diretor 
executivo e as nomeações pelo Conselho 
de Administração são feitas com base nos 
seguintes critérios:

i) um elevado nível de especialização 
científica,

ii) independência e ausência de 
conflitos de interesses em conformidade 
com o artigo 37.º, n.º 2, e com a política 
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de independência da Autoridade e as 
normas de execução sobre a 
independência dos membros dos painéis 
científicos,

iii) resposta às necessidades de 
conhecimentos especializados 
pluridisciplinares do painel para o qual 
serão nomeados e adequação ao regime 
linguístico aplicável;

e) Compete ao Conselho de 
Administração assegurar a mais ampla 
distribuição geográfica possível das 
designações finais.

5-B. Sempre que a Autoridade 
identifique uma ausência de 
conhecimentos especializados num painel 
ou em vários painéis, o Diretor Executivo 
deve propor ao Conselho de 
Administração membros adicionais para 
nomeação para o painel ou painéis em 
conformidade com o procedimento 
previsto no n.º 5.

5-B. O Conselho de Administração 
deve adotar, com base numa proposta do 
Diretor Executivo, regras sobre a 
organização pormenorizada e o 
calendário dos procedimentos 
estabelecidos nos n.os 5-A e 5-B do 
presente artigo.

5-C. O Conselho de Administração deve 
adotar, com base numa proposta do 
Diretor Executivo, regras sobre a 
organização pormenorizada e o 
calendário dos procedimentos 
estabelecidos nos n.os 5-A e 5-B do 
presente artigo.

5-C. Os membros dos painéis 
científicos atuam de forma independente e 
permanecem livres de conflitos de 
interesses, conforme previsto no 
artigo 37.º, n.º 2, e nas medidas internas 
da Autoridade. Devem dispor dos meios 
necessários para dedicar o tempo e 
esforço necessários para contribuir para o 
trabalho da Autoridade, não recebem 
qualquer instrução a nível nacional e o 
seu contributo científico independente 
para o sistema de avaliação dos riscos a 
nível da União é reconhecido como uma 
atividade prioritária para a proteção da 
segurança da cadeia alimentar.

5-D. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas para garantir que os membros 
dos painéis científicos atuam de forma 
independente e permanecem livres de 
conflitos de interesses, conforme previsto 
no artigo 37.º, n.º 2, e nas medidas 
internas da Autoridade. Os 
Estados-Membros devem assegurar que 
os membros dos painéis científicos têm os 
meios para dedicar o tempo e o esforço 

5-D. Conforme adequado, os 
Estados-Membros devem assegurar que 
os organismos públicos que empregam 
esses peritos científicos e os responsáveis 
pela definição das prioridades dos 
organismos científicos que empregam 
esses peritos implementam as medidas 
necessárias para garantir que estão 
reunidas as condições referidas no n.º 5-
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necessários para contribuírem para o 
trabalho da Autoridade. Os 
Estados-Membros devem assegurar que 
os membros dos painéis científicos não 
recebem qualquer instrução a nível 
nacional e que o seu contributo científico 
independente para o sistema de avaliação 
dos riscos a nível da União é reconhecido 
como uma atividade prioritária para a 
proteção da segurança da cadeia 
alimentar.

C.

5-E. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os organismos públicos que 
empregam esses peritos científicos e os 
responsáveis pela definição das 
prioridades dos organismos científicos 
que empregam esses peritos implementam 
as medidas previstas no n.º 5-D. 

5-E. A Autoridade deve apoiar as 
atividades dos painéis organizando o seu 
trabalho, em especial os trabalhos 
preparatórios a levar a cabo pelo pessoal 
da Autoridade ou pelos organismos 
científicos nacionais designados referidos 
no artigo 36.º, incluindo a organização da 
possibilidade de preparar os pareceres 
científicos a submeter a revisão pelos 
membros dos painéis antes da sua adoção.

5-F. A Autoridade deve apoiar as 
atividades dos painéis organizando o seu 
trabalho, em especial os trabalhos 
preparatórios a levar a cabo pelo pessoal 
da Autoridade ou pelos organismos 
científicos nacionais designados referidos 
no artigo 36.º, incluindo a organização da 
possibilidade de preparar os pareceres 
científicos a submeter a revisão pelos 
membros dos painéis antes da sua adoção.

5-F. Cada painel deve incluir um 
máximo de 21 membros.»;

5-G. Cada painel deve incluir um 
máximo de 21 membros.»;

Or. en

Alteração 252
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 28 – n.º 5-A – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) o Diretor Executivo, após consulta 
do Conselho de Administração, deve 
enviar aos Estados-Membros o pedido de
conhecimentos especializados 
pluridisciplinares específicos necessários 
em cada painel científico e indicar o 
número de peritos a designar pelos 
Estados-Membros. O Diretor Executivo 
deve notificar aos Estados-Membros a 
política de independência da Autoridade e 
as normas de execução aplicáveis aos 
membros dos painéis científicos. Os 
Estados-Membros devem lançar um 
convite à manifestação de interesse como 
base para as suas designações. O Diretor 
Executivo informa o Conselho de 
Administração dos pedidos enviados aos 
Estados-Membros;

a) o Diretor Executivo deve elaborar 
um projeto de lista de reserva de 
candidatos adequados com pelo menos o 
dobro dos candidatos necessários para 
preencher os painéis científicos. O Diretor 
Executivo deve comunicar o projeto de 
lista de reserva ao Conselho de 
Administração, indicando os
conhecimentos especializados 
pluridisciplinares específicos necessários 
em cada painel científico, e indicar o 
número de peritos a designar pelos 
Estados-Membros. O Diretor Executivo 
deve recordar ao Conselho de 
Administração a política de independência 
da Autoridade e as normas de execução 
aplicáveis aos membros dos painéis 
científicos.

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa um maior envolvimento do Conselho de Administração da EFSA, no qual 
os Estados-Membros estarão representados, no processo de nomeação dos peritos dos 
painéis científicos da EFSA. Permite igualmente evitar que os Estados-Membros organizem 
convites a manifestações de interesse a nível nacional, que são suscetíveis de introduzir uma 
forte heterogeneidade na aplicação das regras de independência dos peritos dos Estados-
Membros.

Alteração 253
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 28 – n.º 5-A – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) os Estados-Membros devem
designar peritos, com vista a, 
coletivamente, atingir o número indicado

b) os Estados-Membros podem depois
designar peritos para os domínios 
indicados, mas devem fazê-lo com base 
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pelo Diretor Executivo. Cada 
Estado-Membro deve designar, pelo 
menos, 12 peritos científicos. Os 
Estados-Membros podem designar peritos 
nacionais de outros Estados-Membros;

num convite à manifestação de interesse. 
Os peritos designados devem ser cientistas 
que realizam ativamente investigação e 
publicam os resultados das suas 
investigações em revistas científicas 
revistas pelos pares. Os Estados-Membros 
podem designar peritos nacionais de outros 
Estados-Membros;

Or. en

Justificação

Baseada na alteração 20 apresentada pela relatora. Esta disposição é necessária para 
garantir a excelência dos pareceres da EFSA. Atualmente, muitos dos «cientistas» são 
funcionários públicos, que raramente publicam ou nunca publicaram qualquer estudo.

Alteração 254
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 28 – n.º 5-A – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) os Estados-Membros devem 
designar peritos, com vista a, 
coletivamente, atingir o número indicado
pelo Diretor Executivo. Cada Estado-
Membro deve designar, pelo menos, 12 
peritos científicos. Os Estados-Membros 
podem designar peritos nacionais de 
outros Estados-Membros;

b) O mais tardar três meses após a 
receção do projeto de lista de reserva, o 
Conselho de Administração deve emitir o 
seu parecer sobre os candidatos 
selecionados pelo Diretor Executivo;

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa um maior envolvimento do Conselho de Administração da EFSA, no qual 
os Estados-Membros estarão representados, no processo de nomeação dos peritos dos 
painéis científicos da EFSA. Permite igualmente evitar que os Estados-Membros organizem 
convites a manifestações de interesse a nível nacional, que são suscetíveis de introduzir uma 
forte heterogeneidade na aplicação das regras de independência dos peritos dos Estados-
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Membros.

Alteração 255
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 28 – n.º 5-A – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) adicionalmente aos especialistas 
eventualmente designados pelos 
Estados-Membros, a Autoridade publica 
um convite a manifestações de interesse 
no Jornal Oficial da União Europeia, nas 
publicações científicas pertinentes e no 
sítio Web da Autoridade, e aborda 
ativamente as instituições académicas 
pertinentes nos diferentes domínios de 
especialização. Os Estados-Membros 
devem assegurar a ampla divulgação do 
convite a manifestações de interesse na 
comunidade científica.

Or. en

Justificação

Baseada na alteração 21 apresentada pela relatora. Esta disposição é necessária para 
garantir a excelência dos pareceres da EFSA. Atualmente, muitos dos «cientistas» são 
funcionários públicos, que raramente publicam ou nunca publicaram qualquer estudo.

Alteração 256
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 28 – n.º 5-A – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) com base nas designações feitas c) com base nas preferências 
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pelos Estados-Membros, o Diretor 
Executivo deve elaborar para cada painel 
científico uma lista com um número de 
peritos superior ao número de membros a 
nomear. O Diretor Executivo não pode 
elaborar essa lista se puder justificar que as 
designações recebidas não permitem, dados 
os critérios de seleção estabelecidos na 
alínea d) do presente número, a elaboração 
de uma lista mais alargada. O Diretor 
Executivo apresenta a lista ao Conselho de 
Administração para que este proceda à 
nomeação;

indicadas pelo Conselho de 
Administração, o Diretor Executivo deve 
elaborar para cada painel científico uma 
lista de reserva de candidatos com um 
número de peritos superior ao número de 
membros a nomear. No âmbito deste 
procedimento, o Diretor Executivo deve 
ter em conta os pontos de vista 
apresentados pelo Conselho de 
Administração. O Diretor Executivo não 
pode elaborar essa lista se puder justificar 
que as designações recebidas não 
permitem, dados os critérios de seleção 
estabelecidos na alínea d) do presente 
número, a elaboração de uma lista mais 
alargada. O Diretor Executivo apresenta a 
lista ao Conselho de Administração para 
que este proceda à nomeação;

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa um maior envolvimento do Conselho de Administração da EFSA, no qual 
os Estados-Membros estarão representados, no processo de nomeação dos peritos dos 
painéis científicos da EFSA. Permite igualmente evitar que os Estados-Membros organizem 
convites a manifestações de interesse a nível nacional, que são suscetíveis de introduzir uma 
forte heterogeneidade na aplicação das regras de independência dos peritos dos Estados-
Membros.

Alteração 257
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 28 – n.º 5-A – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) as designações pelos Estados-
Membros, a seleção pelo diretor executivo 
e as nomeações pelo Conselho de 
Administração são feitas com base nos 
seguintes critérios:

d) a pré-seleção pelo Diretor 
Executivo, as preferências expressas pelo 
Conselho de Administração, a seleção 
pelo diretor executivo e as nomeações pelo 
Conselho de Administração são feitas com 
base nos seguintes critérios:
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Or. fr

Justificação

Esta alteração visa um maior envolvimento do Conselho de Administração da EFSA, no qual 
os Estados-Membros estarão representados, no processo de nomeação dos peritos dos 
painéis científicos da EFSA. Permite igualmente evitar que os Estados-Membros organizem 
convites a manifestações de interesse a nível nacional, que são suscetíveis de introduzir uma 
forte heterogeneidade na aplicação das regras de independência dos peritos dos Estados-
Membros.

Alteração 258
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 28 – n.º 5-A – alínea d) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) um elevado nível de especialização 
científica,

i) um elevado nível de especialização 
científica, tal implica, pelo menos, que os 
cientistas realizem ativamente 
investigação e publiquem os resultados 
das suas investigações em revistas 
científicas revistas pelos pares;

Or. en

Alteração 259
Simona Bonafè

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 28 – n.º 5-A – alínea d) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) resposta às necessidades de 
conhecimentos especializados 
pluridisciplinares do painel para o qual 
serão nomeados e adequação ao regime 

iii) resposta às competências exigidas 
para a avaliação de uma substância 
específica e às necessidades de 
conhecimentos especializados 
pluridisciplinares do painel para o qual 



PE627.781v01-00 134/156 AM\1162805PT.docx

PT

linguístico aplicável; serão nomeados e adequação ao regime 
linguístico aplicável;

Or. en

Alteração 260
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 28 – n.º 5-A – alínea d) – subalínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii-A) garantia de que a especialização 
científica de um painel responsável por 
determinada avaliação está ao nível das 
competências exigidas para essa 
avaliação, demonstrando conhecimentos 
sobre um assunto específico, e adotar a 
metodologia mais adequada, que será 
diferente consoante se trate de compostos 
obtidos por síntese química ou de 
substâncias complexas naturais.

Or. en

Justificação

Uma vez que as empresas estão dispostas a investir em estudos para comprovar a eficácia e 
segurança dos produtos constituídos por substâncias naturais, o painel responsável pela 
avaliação deve ter os conhecimentos especializados pertinentes para garantir que os critérios 
adotados têm em devida conta as características dessas substâncias e, caso não existam a 
nível internacional normas pertinentes ou plenamente aplicáveis, identificar as adequadas.

Alteração 261
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 28 – n.º 5-B
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Texto da Comissão Alteração

5-B. Sempre que a Autoridade 
identifique uma ausência de conhecimentos 
especializados num painel ou em vários 
painéis, o Diretor Executivo deve propor 
ao Conselho de Administração membros 
adicionais para nomeação para o painel ou 
painéis em conformidade com o 
procedimento previsto no n.º 5.

5-B. Sempre que a Autoridade 
identifique uma ausência de conhecimentos 
especializados num painel ou em vários 
painéis, o Diretor Executivo deve propor 
ao Conselho de Administração membros 
adicionais para nomeação para o painel ou 
painéis em conformidade com o 
procedimento previsto no n.º 5. Estes 
membro adicionais podem ser designados 
por um curto mandato, nomeadamente 
para colaborar na análise dos riscos de 
um único pedido.

Or. en

Justificação

Não existem razões para não mudar as pessoas que representam a Comissão e o Parlamento 
no Conselho de Administração.

Alteração 262
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 28 – n.º 5-B

Texto da Comissão Alteração

5-B. Sempre que a Autoridade
identifique uma ausência de conhecimentos 
especializados num painel ou em vários 
painéis, o Diretor Executivo deve propor 
ao Conselho de Administração membros 
adicionais para nomeação para o painel ou 
painéis em conformidade com o 
procedimento previsto no n.º 5.

5-B. Sempre que o Conselho de 
Administração identifique uma ausência 
de conhecimentos especializados num 
painel ou em vários painéis, o Diretor 
Executivo deve propor ao Conselho de 
Administração membros adicionais para 
nomeação para o painel ou painéis em 
conformidade com o procedimento 
previsto no n.º 5.

Or. en
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Justificação

Tendo em conta o vasto leque de conhecimentos especializados pertinentes do Conselho de 
Administração e o seu papel e responsabilidade na designação dos membros do painel 
científico, é conveniente que o próprio Conselho de Administração identifique possíveis 
lacunas nos conhecimentos especializados dos painéis.

Alteração 263
Simona Bonafè

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 28 – n.º 5-B

Texto da Comissão Alteração

5-B. Sempre que a Autoridade
identifique uma ausência de conhecimentos 
especializados num painel ou em vários 
painéis, o Diretor Executivo deve propor 
ao Conselho de Administração membros 
adicionais para nomeação para o painel ou 
painéis em conformidade com o 
procedimento previsto no n.º 5.

5-B. Sempre que o Conselho de 
Administração identifique uma ausência 
de conhecimentos especializados num 
painel ou em vários painéis, o Diretor 
Executivo deve propor ao Conselho de 
Administração membros adicionais para 
nomeação para o painel ou painéis em 
conformidade com o procedimento 
previsto no n.º 5.

Or. en

Alteração 264
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 28 – n.º 5-C-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-C-A. As razões para designar os 
membros dos painéis serão 
disponibilizadas ao público numa página 
própria no sítio Web da EFSA, referindo 
os critérios de seleção previstos no 
artigo 28.º, n.º 5-A, alínea d).
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Or. en

Alteração 265
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 28 – n.º 5-D

Texto da Comissão Alteração

5-D. Os Estados-Membros devem tomar 
medidas para garantir que os membros 
dos painéis científicos atuam de forma 
independente e permanecem livres de 
conflitos de interesses, conforme previsto 
no artigo 37.º, n.º 2, e nas medidas internas 
da Autoridade. Os Estados-Membros
devem assegurar que os membros dos 
painéis científicos têm os meios para 
dedicar o tempo e o esforço necessários 
para contribuírem para o trabalho da 
Autoridade. Os Estados-Membros devem
assegurar que os membros dos painéis 
científicos não recebem qualquer instrução 
a nível nacional e que o seu contributo 
científico independente para o sistema de 
avaliação dos riscos a nível da União é
reconhecido como uma atividade 
prioritária para a proteção da segurança da 
cadeia alimentar.

5-D. Os membros dos painéis científicos 
atuam de forma independente e 
permanecem livres de conflitos de 
interesses, conforme previsto no 
artigo 37.º, n.º 2, e nas medidas internas da 
Autoridade. Devem ter os meios para 
dedicar o tempo e o esforço necessários 
para contribuírem para o trabalho da 
Autoridade, não recebem qualquer 
instrução a nível nacional, e o seu 
contributo científico independente para o 
sistema de avaliação dos riscos a nível da 
União será reconhecido como uma 
atividade prioritária para a proteção da 
segurança da cadeia alimentar.

Or. en

Alteração 266
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 28 – n.º 5-E
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Texto da Comissão Alteração

5-E. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os organismos públicos que 
empregam esses peritos científicos e os 
responsáveis pela definição das prioridades 
dos organismos científicos que empregam 
esses peritos implementam as medidas 
previstas no n.º 5-D.

5-E. Conforme adequado, os 
Estados-Membros devem assegurar que os 
organismos públicos que empregam esses 
peritos científicos e os responsáveis pela 
definição das prioridades dos organismos 
científicos que empregam esses peritos 
implementam as medidas necessárias para 
assegurar que se encontram reunidas as 
condições referidas no n.º 5-D.

Or. en

Alteração 267
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 28 – n.º 5-F

Texto da Comissão Alteração

5-F. A Autoridade deve apoiar as 
atividades dos painéis organizando o seu 
trabalho, em especial os trabalhos 
preparatórios a levar a cabo pelo pessoal 
da Autoridade ou pelos organismos 
científicos nacionais designados referidos 
no artigo 36.º, incluindo a organização da 
possibilidade de preparar os pareceres 
científicos a submeter a revisão pelos 
membros dos painéis antes da sua adoção.

Suprimido

Or. en

Justificação

Este número pode conduzir a uma situação em que, por definição, o pessoal da EFSA elabora 
pareceres científicos e os membros do painel os devem aprovar posteriormente de forma 
automática. Tal não é aceitável, pois colocaria em causa toda a ideia de peritos científicos 
independentes que emitem pareceres científicos, conforme previsto no artigo 28.º.
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Alteração 268
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea c)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 28 – n.º 9 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

«ao número de membros de cada painel 
científico até ao número máximo previsto 
no n.º 5-G;».

«ao número de membros de cada painel 
científico até ao número máximo previsto 
no n.º 5-F;».

Or. en

Alteração 269
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea c-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 28 – n.º 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

c-A) A seguir ao n.º 9, é aditado o 
seguinte número:

9-A. Os requerentes podem abordar, 
num período máximo de seis meses, salvo 
acordo em contrário com a EFSA, e antes 
da publicação do projeto de parecer da 
Autoridade, áreas críticas recorrendo a 
novos dados.

Or. en

Justificação

Durante o processo de análise pela EFSA, esta pode deparar-se com áreas críticas 
(relacionadas, em muitos casos, com uma consideração relativa à falta de dados específicos), 
que depois são refletidas no seu parecer científico final. No entanto, depois de estas 
preocupações serem incluídas no parecer final da EFSA, o processo não permite que os 
requerentes abordem essas preocupações, ainda que em muitos casos pudessem ser 
facilmente resolvidas com dados específicos já existentes.
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Alteração 270
Michel Dantin

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A) É aditado o seguinte artigo 28.º-A:

«1. É constituído um Comité de 
Deontologia e Prevenção de Conflitos de 
Interesse. É composto por 6 membros 
nomeados por 5 anos sob proposta do 
Conselho de Administração.

2. Podem convocar o Comité de 
Deontologia e Prevenção de Conflitos de 
Interesse:

- um membro do Conselho de 
Administração da Autoridade;

- o Comité Científico;

- os painéis científicos;

- o Diretor Executivo da 
Autoridade;

- um dos agentes da Autoridade.

3. As regras de funcionamento do 
Comité de Deontologia são definidas nas 
nomas internas.»

Or. fr

Justificação

Esta alteração visa reforçar a transparência e combater os conflitos de interesses, devendo o 
projeto de regulamento incluir disposições sobre a definição do Comité de Deontologia.

Alteração 271
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3-A (novo)
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Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 29 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

3-A) É aditada a seguinte frase no final 
do artigo 29.º, n.º 6:

«Não permitirão uma exclusão a priori de 
determinadas provas científicas, 
especialmente quando estas tenham sido 
publicadas após um processo de revisão 
pelos pares.»;

Or. en

Justificação

No processo do glifosato, o requerente apresentou apenas 52 % das publicações científicas 
disponíveis, em conjunto com estudos próprios. Estes estudos foram, na sua maioria, 
classificados como tendo «valor reduzido» e, por conseguinte, tiveram pouca influência no 
resultado da sua avaliação. Este enviesamento metodológico levou a EFSA a atribuir maior 
peso aos estudos próprios do requerente. No sentido oposto, o CIIC orientou-se na sua 
análise apenas por publicações revistas pelos pares. Esta rejeição a priori das publicações 
revistas pelos pares não deve ser possível numa análise dos riscos orientada pelo princípio 
da precaução, nos termos do artigo 7.º.

Alteração 272
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 3-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 30 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A) No artigo 30.º, após o n.º 4, é 
aditado o seguinte número:

«4-A. Sempre que seja identificada uma 
divergência significativa em relação a 
questões científicas e o organismo em 
questão seja um organismo do sistema das 
Nações Unidas, a Autoridade será 
obrigada a cooperar com vista a resolver a 
divergência, definindo o âmbito exato de 
um risco ou impacto potencial para a 
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saúde humana ou animal ou para o 
ambiente, ou a apresentar um documento 
conjunto à Comissão que clarifique as 
questões científicas controversas e 
identifique as incertezas relevantes nos 
dados. Este documento de clarificação ou 
de investigação será facultado ao 
público.»

Or. en

Justificação

Tendo em conta a desconfiança do público no processo e as críticas aos estudos científicos, 
não é aconselhável ignorar situações em que exista uma divergência significativa sobre 
questões científicas oriunda da OMS ou do PNUA, ou de outras estruturas das Nações 
Unidas. Os Estados-Membros e a Comissão devem exercer toda a sua influência com vista à 
colaboração dos respetivos organismos em prol da saúde pública.

Alteração 273
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 32-A

Texto da Comissão Alteração

A pedido de um potencial requerente de 
uma autorização ao abrigo da legislação 
alimentar, a Autoridade, através do seu 
pessoal, deve prestar aconselhamento sobre 
as disposições relevantes e o conteúdo 
exigido do pedido de autorização. O 
aconselhamento prestado pelo pessoal da 
Autoridade não prejudica a subsequente 
avaliação dos pedidos de autorização pelos 
painéis científicos e não a vincula.

A pedido de um potencial requerente de 
uma autorização ao abrigo da legislação 
alimentar, a Autoridade, através do seu 
pessoal, pode prestar aconselhamento, por 
escrito, sobre as disposições relevantes e o 
conteúdo exigido do pedido de autorização.

Os membros do pessoal da Autoridade 
que prestam o aconselhamento referido 
no n.º 1 não podem estar envolvidos em 
qualquer trabalho científico, 
designadamente na aceção do artigo 28.º, 
n.º 5-F, que esteja direta ou indiretamente 
relacionado com o pedido objeto do 
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aconselhamento.

O aconselhamento prestado pelo pessoal da 
Autoridade será documentado e publicado 
no sítio Web da Autoridade 
imediatamente após ter sido prestado. 
Contribuirá para a elaboração de um 
documento de «perguntas frequentes», a 
fim de desenvolver orientações mais 
abrangentes destinadas aos requerentes e 
reduzir a necessidade de correspondência 
individual. O aconselhamento prestado
não prejudica a subsequente avaliação dos 
pedidos de autorização pelos painéis 
científicos e não a vincula.

Até [36 meses após a entrada em vigor do 
presente regulamento], a Comissão deve 
avaliar o impacto do presente artigo no 
funcionamento da Autoridade. Deve ser 
prestada especial atenção ao aumento do 
volume de trabalho e da mobilização do 
pessoal, analisando se tal conduz a 
qualquer mudança na afetação dos 
recursos da Autoridade em detrimento das 
atividades de interesse público.

Or. en

Alteração 274
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 32-A

Texto da Comissão Alteração

A pedido de um potencial requerente de 
uma autorização ao abrigo da legislação 
alimentar, a Autoridade, através do seu 
pessoal, deve prestar aconselhamento
sobre as disposições relevantes e o 
conteúdo exigido do pedido de autorização. 
O aconselhamento prestado pelo pessoal 
da Autoridade não prejudica a subsequente 
avaliação dos pedidos de autorização pelos 

Com base nas perguntas recebidas, a 
Autoridade deve publicar orientações
sobre as disposições relevantes e o 
conteúdo exigido do pedido de autorização. 
A informação prestada pelo pessoal da 
Autoridade não prejudica a subsequente 
avaliação dos pedidos de autorização pelos 
painéis científicos e não a vincula. A 
Autoridade assegura que os membros do 
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painéis científicos e não a vincula. pessoal responsáveis pelo tratamento e 
pela prestação de informações a um 
requerente não sejam membros da equipa 
nem do painel científico responsável pela 
avaliação do pedido de autorização 
relativamente ao qual forneceram 
informações. A Autoridade regista e 
publica cada pedido e o conteúdo das 
informações fornecidas pela Autoridade, 
em resposta a cada pedido.

Or. en

Alteração 275
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 32-A

Texto da Comissão Alteração

A pedido de um potencial requerente de 
uma autorização ao abrigo da legislação 
alimentar, a Autoridade, através do seu 
pessoal, deve prestar aconselhamento 
sobre as disposições relevantes e o 
conteúdo exigido do pedido de 
autorização. O aconselhamento prestado 
pelo pessoal da Autoridade não prejudica a 
subsequente avaliação dos pedidos de 
autorização pelos painéis científicos e não 
a vincula.

A pedido de um potencial requerente de 
uma autorização ao abrigo da legislação 
alimentar, a Autoridade, através do seu 
pessoal, deve disponibilizar consultas 
destinadas a explicar quais as 
informações necessárias e de que modo 
devem ser realizados os vários ensaios e 
estudos exigidos para demonstrar a 
qualidade, a segurança e a eficácia do 
produto previsto. O aconselhamento 
prestado pelo pessoal da Autoridade não 
prejudica a subsequente avaliação dos 
pedidos de autorização pelos painéis 
científicos e não a vincula. Os membros do 
pessoal da Autoridade que prestam o 
aconselhamento referido no n.º 1 não 
podem estar envolvidos em qualquer 
trabalho científico preparatório que esteja 
direta ou indiretamente relacionado com 
o pedido objeto do aconselhamento.

Or. en
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Alteração 276
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 32-A

Texto da Comissão Alteração

A pedido de um potencial requerente de 
uma autorização ao abrigo da legislação 
alimentar, a Autoridade, através do seu 
pessoal, deve prestar aconselhamento sobre 
as disposições relevantes e o conteúdo 
exigido do pedido de autorização. O 
aconselhamento prestado pelo pessoal da 
Autoridade não prejudica a subsequente 
avaliação dos pedidos de autorização pelos 
painéis científicos e não a vincula.

A pedido de um potencial requerente de 
uma autorização ao abrigo da legislação 
alimentar, a Autoridade, através do seu 
pessoal, deve prestar aconselhamento sobre 
as disposições relevantes e o conteúdo 
exigido do pedido de autorização. A 
Autoridade deve igualmente 
disponibilizar-se para reuniões anteriores 
ao pedido com o pessoal da EFSA ou 
peritos científicos não envolvidos na 
avaliação do produto em questão, para 
debater a informação necessária para 
apoiar o pedido, incluindo os ensaios, 
estudos e ensaios clínicos necessários, 
dando prioridade às PME. O 
aconselhamento prestado pelo pessoal da 
Autoridade não prejudica a subsequente 
avaliação dos pedidos de autorização pelos 
painéis científicos e não a vincula.

Or. en

Alteração 277
Giovanni La Via

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 32-A

Texto da Comissão Alteração

A pedido de um potencial requerente de 
uma autorização ao abrigo da legislação 
alimentar, a Autoridade, através do seu 
pessoal, deve prestar aconselhamento sobre 
as disposições relevantes e o conteúdo 

A pedido de um potencial requerente de 
uma autorização ao abrigo da legislação 
alimentar, a Autoridade, através do seu 
pessoal, deve prestar aconselhamento sobre 
as disposições relevantes e o conteúdo 
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exigido do pedido de autorização. O 
aconselhamento prestado pelo pessoal da 
Autoridade não prejudica a subsequente 
avaliação dos pedidos de autorização pelos 
painéis científicos e não a vincula.

exigido do pedido de autorização. O 
aconselhamento prestado pelo pessoal da 
Autoridade não prejudica a subsequente 
avaliação dos pedidos de autorização pelos 
painéis científicos e não a vincula. O 
aconselhamento facilitará a compreensão 
dos requisitos dos estudos a ser efetuados 
e ajudará a estabelecer orientações sobre 
os critérios a aplicar a esses estudos 
quando não existam protocolos 
internacionais ou os protocolos existentes 
não se adequem ao caso em apreço.

Or. en

Justificação

Os custos dos estudos realizados pelos potenciais requerentes são elevados. Dependendo da 
natureza do estudo, os custos podem ascender a milhões de euros. É importante haver 
interação com a Autoridade e, em particular, com o pessoal que irá coordenar e 
supervisionar o trabalho dos peritos científicos. Tal garante que o resultado dos estudos é 
adequado à finalidade da avaliação científica. Além disso, em alguns casos, é necessário 
identificar os critérios acordados pertinentes antes de avançar com os estudos.

Alteração 278
Simona Bonafè

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 32-A

Texto da Comissão Alteração

A pedido de um potencial requerente de 
uma autorização ao abrigo da legislação 
alimentar, a Autoridade, através do seu 
pessoal, deve prestar aconselhamento sobre 
as disposições relevantes e o conteúdo 
exigido do pedido de autorização. O 
aconselhamento prestado pelo pessoal da 
Autoridade não prejudica a subsequente 
avaliação dos pedidos de autorização pelos 
painéis científicos e não a vincula.

A pedido de um potencial requerente de 
uma autorização ao abrigo da legislação 
alimentar, a Autoridade, através do seu 
pessoal, deve prestar aconselhamento sobre 
as disposições relevantes e o conteúdo 
exigido do pedido de autorização. O 
aconselhamento prestado pelo pessoal da 
Autoridade não prejudica a subsequente 
avaliação dos pedidos de autorização pelos 
painéis científicos e não a vincula. O 
aconselhamento facilitará a compreensão 
dos requisitos dos estudos a ser efetuados 
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e ajudará a estabelecer orientações sobre 
os critérios a aplicar a esses estudos 
quando não existam protocolos 
internacionais ou os protocolos existentes 
não se adequem ao caso em apreço.

Or. en

Alteração 279
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 32-A

Texto da Comissão Alteração

A pedido de um potencial requerente de 
uma autorização ao abrigo da legislação 
alimentar, a Autoridade, através do seu 
pessoal, deve prestar aconselhamento sobre 
as disposições relevantes e o conteúdo 
exigido do pedido de autorização. O 
aconselhamento prestado pelo pessoal da 
Autoridade não prejudica a subsequente 
avaliação dos pedidos de autorização pelos 
painéis científicos e não a vincula.

A pedido de um potencial requerente de 
uma autorização ao abrigo da legislação 
alimentar, a Autoridade, através do seu 
pessoal, deve prestar aconselhamento sobre 
as disposições relevantes e o conteúdo 
exigido do pedido de autorização. O 
aconselhamento prestado pelo pessoal da 
Autoridade não prejudica a subsequente 
avaliação dos pedidos de autorização pelos 
painéis científicos e não a vincula. A fim 
de assegurar a transparência deste 
processo, o aconselhamento deve ser 
tornado público.

Or. en

Justificação

A alteração visa a harmonização com o espírito do considerando 17 da proposta.

Alteração 280
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
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Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 32-A – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O aconselhamento prestado pelo pessoal 
da Autoridade será publicado no sítio 
Web da Autoridade. Tal não prejudica a 
subsequente avaliação dos pedidos de 
autorização pelos painéis científicos e não 
vincula a Autoridade.

Or. en

Alteração 281
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 32-A – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Até 36 meses após a entrada em vigor do 
presente regulamento, a Comissão deve 
avaliar o impacto do presente artigo no 
funcionamento da Autoridade. Deve ser 
prestada especial atenção ao aumento do 
volume de trabalho e da mobilização do 
pessoal, analisando se tal conduz a 
qualquer mudança na afetação dos 
recursos da Autoridade em detrimento das 
atividades de interesse público.

Or. en

Alteração 282
Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 32-B – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. É estabelecido um registo da União 
dos estudos encomendados pelos 
operadores das empresas para obterem
uma autorização ao abrigo da legislação 
alimentar da União. Os operadores das 
empresas devem notificar, sem demora, à 
Autoridade o objeto de qualquer estudo 
encomendado para apoiar um futuro 
pedido de autorização ao abrigo da 
legislação alimentar da União. O registo 
deve ser gerido pela Autoridade.

1. É estabelecido um registo da União 
dos estudos encomendados pelos 
operadores das empresas que pretendem 
obter uma autorização ou renovação ao 
abrigo da legislação alimentar da União. 
Os operadores das empresas devem 
notificar, sem demora, à Autoridade o 
objeto de todos os estudos e investigação 
encomendados dentro e fora da UE para 
apoiar um futuro pedido de autorização ou 
de renovação ao abrigo da legislação 
alimentar da União. O registo deve ser 
gerido pela Autoridade.

Or. en

Alteração 283
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 32-B – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É estabelecido um registo da União 
dos estudos encomendados pelos 
operadores das empresas para obterem
uma autorização ao abrigo da legislação 
alimentar da União. Os operadores das 
empresas devem notificar, sem demora, à 
Autoridade o objeto de qualquer estudo 
encomendado para apoiar um futuro pedido 
de autorização ao abrigo da legislação 
alimentar da União. O registo deve ser 
gerido pela Autoridade.

1. É estabelecido um registo da União 
dos estudos encomendados pelos 
operadores das empresas que pretendem 
obter uma autorização ou renovação ao 
abrigo da legislação alimentar da União. 
Os operadores das empresas devem 
notificar, sem demora, à Autoridade o 
objeto de qualquer estudo encomendado 
dentro e fora da UE para apoiar um futuro 
pedido de autorização ou de renovação ao 
abrigo da legislação alimentar da União. O 
registo deve ser gerido pela Autoridade.

Or. en
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Alteração 284
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 32-B – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É estabelecido um registo da União 
dos estudos encomendados pelos 
operadores das empresas para obterem uma 
autorização ao abrigo da legislação 
alimentar da União. Os operadores das 
empresas devem notificar, sem demora, à 
Autoridade o objeto de qualquer estudo 
encomendado para apoiar um futuro pedido 
de autorização ao abrigo da legislação 
alimentar da União. O registo deve ser 
gerido pela Autoridade.

1. É estabelecido um registo da União 
dos estudos encomendados pelos 
operadores das empresas para obterem uma 
autorização ao abrigo da legislação 
alimentar da União. Os operadores das 
empresas devem notificar, sem demora, à 
Autoridade o objeto e as principais 
questões de investigação de qualquer 
estudo encomendado para apoiar um futuro 
pedido de autorização ao abrigo da 
legislação alimentar da União. O registo 
deve ser gerido pela Autoridade.

Or. en

Alteração 285
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 32-B – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. É estabelecido um registo da União 
dos estudos encomendados pelos 
operadores das empresas para obterem
uma autorização ao abrigo da legislação 
alimentar da União. Os operadores das
empresas devem notificar, sem demora, à 
Autoridade o objeto de qualquer estudo 
encomendado para apoiar um futuro 
pedido de autorização ao abrigo da 
legislação alimentar da União. O registo 
deve ser gerido pela Autoridade.

1. É estabelecido um registo da União 
dos estudos encomendados pelos 
operadores das empresas relacionados com
uma autorização que pretendam obter ao 
abrigo da legislação alimentar da União. 
Os operadores das empresas devem 
notificar, sem demora, à Autoridade o 
objeto de qualquer estudo relacionado com
um futuro pedido de autorização ao abrigo 
da legislação alimentar da União. O registo 
deve ser gerido pela Autoridade.
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Or. en

Alteração 286
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 32-B – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A obrigação de notificação referida 
no n.º 1 é igualmente aplicável aos 
laboratórios da União que realizam os 
referidos estudos.

2. A obrigação de notificação referida 
no n.º 1 é igualmente aplicável a qualquer 
instituição que realiza os estudos, 
incluindo laboratórios, institutos ou 
universidades.

Or. en

Alteração 287
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 32-B – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os dados de um ensaio 
encomendado mas não registado não 
podem ser utilizados numa avaliação dos 
riscos.

Or. en

Justificação

A presente disposição visa salvaguardar as situações em que os requerentes fazem uma 
escolha seletiva consoante o que for conveniente para os resultados da sua investigação; 
deste modo, todos serão conhecidos e disponibilizados, permitindo uma avaliação completa.
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Alteração 288
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 32-B – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. O objeto do pedido só será 
autorizado se forem apresentados todos os 
dados de todos os estudos registados.

Or. en

Alteração 289
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 32-B – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A informação notificada só deve ser 
tornada pública se tiver sido recebido um 
pedido de autorização correspondente e 
depois de a Autoridade ter tomado uma 
decisão sobre a divulgação dos estudos que 
acompanham o pedido, nos termos do 
artigo 38.º e dos artigos 39.º a 39.º-F.

3. A informação notificada deve ser 
tornada pública de forma estruturada, 
numa página própria do sítio Web da 
Autoridade, num registo público de 
estudos, quando tiver sido recebido um 
pedido de autorização correspondente e 
imediatamente depois de a Autoridade ter 
tomado uma decisão sobre a divulgação 
dos estudos que acompanham o pedido, 
nos termos do artigo 38.º e dos artigos 39.º 
a 39.º-F. A publicação incluirá sempre os 
nomes dos autores dos estudos, à exceção 
dos das pessoas singulares envolvidas em 
ensaios com animais vertebrados. A 
informação notificada deve ser tornada 
pública de forma estruturada, numa 
página própria do sítio Web da 
Autoridade, num registo público de 
estudos, quando tiver sido recebido um 
pedido de autorização correspondente e 
imediatamente depois de a Autoridade ter 
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tomado uma decisão sobre a divulgação 
dos estudos que acompanham o pedido, 
nos termos do artigo 38.º e dos artigos 39.º 
a 39.º-F. A publicação incluirá sempre os 
nomes dos autores dos estudos, à exceção 
dos das pessoas singulares envolvidas nos 
ensaios com animais vertebrados.

Or. en

Justificação

Recomendação do Provedor de Justiça Europeu: permite que outros investigadores 
reproduzam as experiências e que o público verifique se podem existir conflitos de interesses.

Alteração 290
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 32-B – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A informação notificada só deve ser 
tornada pública se tiver sido recebido um 
pedido de autorização correspondente e 
depois de a Autoridade ter tomado uma 
decisão sobre a divulgação dos estudos 
que acompanham o pedido, nos termos do 
artigo 38.º e dos artigos 39.º a 39.º-F.

3. A informação notificada só deve ser 
tornada pública se tiver sido recebido um 
pedido de autorização correspondente.

Or. en

Alteração 291
Renate Sommer

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 32-B – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A informação notificada só deve ser 
tornada pública se tiver sido recebido um 
pedido de autorização correspondente e 
depois de a Autoridade ter tomado uma 
decisão sobre a divulgação dos estudos que 
acompanham o pedido, nos termos do 
artigo 38.º e dos artigos 39.º a 39.º-F.

3. A informação notificada só deve ser 
tornada pública se tiver sido recebido um 
pedido de autorização correspondente e 
depois de a Autoridade ter tomado uma 
decisão sobre a divulgação dos estudos que 
acompanham o pedido e ter publicado o 
seu projeto de parecer científico, nos 
termos do artigo 38.º e dos artigos 39.º a 
39.º-F.

Or. en

Alteração 292
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 32-B – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sempre que a Autoridade solicita e 
recebe dados adicionais de um 
requerente, estes dados são classificados 
como tal, sendo ainda adicionados ao 
registo da União e disponibilizados ao 
público.

Or. en

Justificação

A presente disposição foi acrescentada por recomendação do Provedor de Justiça a fim de 
evitar qualquer perceção pública de que o processo esteja incompleto.

Alteração 293
Anja Hazekamp

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
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Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 32-B – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Autoridade deve estabelecer no 
seu regulamento interno as disposições 
práticas para a aplicação das obrigações de 
notificação previstas no n.º 1 e no n.º 2, 
incluindo as consequências do não 
cumprimento da obrigação de notificação. 
Essas disposições devem, porém, estar em 
conformidade com o presente regulamento 
e outra legislação alimentar setorial da 
União.

4. A Autoridade deve estabelecer no 
seu regulamento interno as disposições 
práticas para a aplicação das obrigações de 
notificação previstas no n.º 1 e no n.º 2, 
incluindo as consequências do não 
cumprimento da obrigação de notificação. 
Essas disposições devem, porém, estar em 
conformidade com o presente regulamento 
e outra legislação alimentar setorial da 
União. Os operadores das empresas 
apenas podem basear-se, tendo em vista a 
obtenção de uma autorização ao abrigo 
da legislação alimentar da União, em 
estudos que os próprios e os laboratórios 
da União tenham devidamente notificado 
à Autoridade.

Or. en

Alteração 294
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 32-B – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Autoridade deve estabelecer no 
seu regulamento interno as disposições 
práticas para a aplicação das obrigações de 
notificação previstas no n.º 1 e no n.º 2, 
incluindo as consequências do não 
cumprimento da obrigação de notificação. 
Essas disposições devem, porém, estar em 
conformidade com o presente regulamento 
e outra legislação alimentar setorial da 
União.

4. A Autoridade deve estabelecer no 
seu regulamento interno as disposições 
práticas para a aplicação das obrigações de 
notificação previstas no n.º 1 e no n.º 2. 
Essas disposições devem, porém, estar em 
conformidade com o presente regulamento 
e outra legislação alimentar setorial da 
União.

Or. en
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Justificação

As consequências do incumprimento da obrigação de notificação não devem constar de 
normas internas. Devem estar regulamentadas num ato de base (ver a alteração seguinte).

Alteração 295
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 32-B – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A A Comissão estabelece, por meio 
de um ato delegado, sanções por 
incumprimento da obrigação de 
notificação.

Or. en

Alteração 296
Martin Häusling

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 32-B – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A O incumprimento da obrigação de 
notificação deve conduzir à rejeição da 
autorização requerida.

Or. en

Justificação

O incumprimento dos requisitos formais previstos no regulamento devem conduzir 
naturalmente à rejeição da autorização solicitada pelo requerente.
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