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5.12.2018 A8-0417/132 

Alteração  132 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0417/2018 

Renate Sommer 

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

alimentar 

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

Proposta de regulamento 

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 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. 

Or. en 

Justificação 

A divulgação da informação no momento da publicação do parecer científico da Autoridade 

tem em conta não apenas o acesso do público, mas também a proteção do investimento e da 

propriedade intelectual. 



 

AM\1171408PT.docx  PE631.553v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

5.12.2018 A8-0417/133 

Alteração  133 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0417/2018 

Renate Sommer 

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

alimentar 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 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 e 

depois de a Autoridade ter tomado uma 

decisão sobre a divulgação dos estudos que 

acompanham o pedido e ter publicado o 

seu parecer científico, nos termos do 

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

depois de ter publicado o seu parecer 

científico. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/134 

Alteração  134 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0417/2018 

Renate Sommer 

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

alimentar 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a) 

Regulamento (CE) n.º 178/2002 

Artigo 38 – n.º 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) os dados científicos, estudos e 

outras informações de apoio aos pedidos 

de autorização ao abrigo da legislação 

alimentar da União, incluindo as 

informações adicionais fornecidas pelos 

requerentes, bem como outras 

informações e dados científicos que 

apoiam os pedidos do Parlamento 

Europeu, da Comissão e dos Estados-

Membros para obtenção de contribuições 

científicas, incluindo um parecer 

científico, tendo em consideração a 

proteção das informações confidenciais e 

a proteção de dados pessoais em 

conformidade com os artigos 39.º a 39.º-

F; 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

É necessária uma melhor estruturação do artigo. A relatora procede a uma divisão em: a) 

informações que devem ser publicadas imediatamente e b) informações que devem ser 

publicadas apenas aquando da adoção do parecer científico da EFSA. 



 

AM\1171408PT.docx  PE631.553v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

5.12.2018 A8-0417/135 

Alteração  135 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0417/2018 

Renate Sommer 

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

alimentar 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a) 

Regulamento (CE) n.º 178/2002 

Artigo 38 – n.º 1 – alínea d) 

 

Texto da Comissão Alteração 

d) as informações em que se baseiam 

as suas contribuições científicas, 

incluindo pareceres científicos, tendo em 

consideração a proteção de dados 

confidenciais e a proteção de dados 

pessoais em conformidade com os 

artigos 39.º a 39.º-F; 

Suprimido 

Or. en 

Justificação 

É necessária uma melhor estruturação do artigo. A relatora procede a uma divisão em: a) 

informações que devem ser publicadas imediatamente e b) informações que devem ser 

publicadas apenas aquando da adoção do parecer científico da EFSA. 
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5.12.2018 A8-0417/136 

Alteração  136 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0417/2018 

Renate Sommer 

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

alimentar 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a) 

Regulamento (CE) n.º 178/2002 

Artigo 38 – n.º 1 – alínea i) 

 

Texto da Comissão Alteração 

i) o aconselhamento prestado pela 

Autoridade aos potenciais requerentes na 

fase anterior à apresentação dos pedidos 

nos termos dos artigos 32.º-A e 32.º-C. 

Suprimido  

Or. en 

Justificação 

É necessária uma melhor estruturação do artigo. A relatora procede a uma divisão em: a) 

informações que devem ser publicadas imediatamente e b) informações que devem ser 

publicadas apenas aquando da adoção do parecer científico da EFSA.
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5.12.2018 A8-0417/137 

Alteração  137 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0417/2018 

Renate Sommer 

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

alimentar 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5-A (novo) 

Regulamento (CE) n.º 178/2002 

Artigo 38-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

 5-A. É inserido o seguinte artigo 38.º-

A: 

 «Artigo 38.º-A 

 De acordo com as orientações da EFSA 

em matéria de consultas, que têm como 

objetivo reforçar a transparência do 

processo de avaliação dos riscos, a 

Autoridade segue um procedimento em 

três etapas. Em primeiro lugar, a 

Autoridade publica um projeto de parecer 

científico. 

 No momento da publicação do seu projeto 

de parecer científico, a Autoridade torna 

públicas as seguintes informações: 

 a) os dados científicos, estudos e 

outras informações de apoio aos pedidos 

de autorização ao abrigo da legislação 

alimentar da União, incluindo as 

informações adicionais fornecidas pelos 

requerentes, bem como outras 

informações e dados científicos que 

apoiam os pedidos do Parlamento 

Europeu, da Comissão e dos Estados-

Membros para obtenção de um parecer 

científico, tendo em consideração a 

proteção das informações confidenciais e 
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a proteção de dados pessoais em 

conformidade com os artigos 39.º a 39.º-

F; 

 b)  o documento relativo ao pedido 

integral, tendo em consideração a 

proteção de dados confidenciais e a 

proteção de dados pessoais em 

conformidade com os artigos 39.º a 39.º-

F; 

 c)  as informações em que se baseiam 

as suas contribuições científicas, 

incluindo pareceres científicos, tendo em 

consideração a proteção de dados 

confidenciais e a proteção de dados 

pessoais em conformidade com os 

artigos 39.º a 39.º-F; 

 d)  informações sobre as rondas de 

consultas com requerentes, realizadas 

pela Autoridade na fase anterior à 

apresentação dos pedidos, nos termos dos 

artigos 32.º-A e 32.º-C. 

 Após a publicação do projeto de parecer, 

a Autoridade consulta, no prazo de seis 

semanas, as partes interessadas e o 

público sobre os estudos que apoiam o 

pedido de autorização, a fim de identificar 

quaisquer dados ou estudos pertinentes 

que estejam disponíveis sobre o objeto do 

pedido de autorização. Os resultados da 

consulta, incluindo as observações 

formuladas pelas partes interessadas, são 

tornados públicos num relatório técnico 

anexado ao parecer científico final da 

Autoridade. No parecer científico final, a 

Autoridade indica de que modo as 

observações das partes interessadas foram 

tidas em conta.». 

Or. en 

Justificação 

O autor introduz uma abordagem em três etapas, a fim de reforçar a transparência do 

processo de avaliação do risco, assente nas orientações da EFSA em matéria de consultas, 

que a Autoridade já utiliza para substâncias que não estão sujeitas a um processo oficial de 
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pedido de autorização (por exemplo, o aspartame, o bisfenol A e a cafeína). Este método 

proporciona um bom equilíbrio entre a necessidade de proteger os interesses comerciais dos 

requerentes e a necessidade de aumentar a transparência, a visibilidade e a abertura da 

avaliação científica dos riscos para as partes interessadas. 
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5.12.2018 A8-0417/138 

Alteração  138 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0417/2018 

Renate Sommer 

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

alimentar 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 

Regulamento (CE) n.º 178/2002 

Artigo 39-B – n.º 1 – alínea a) 

 

Texto da Comissão Alteração 

a)  tornar pública, sem demora, a 

versão não confidencial, tal como 

apresentada pelo requerente;  

Suprimido  

Or. en 

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 produtos ou processos de fabrico inovadores. Além disso, há o risco de 

ingerência política no processo de avaliação dos riscos. 
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5.12.2018 A8-0417/139 

Alteração  139 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0417/2018 

Renate Sommer 

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

alimentar 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 

Regulamento (CE) n.º 178/2002 

Artigo 39-B – n.º 1 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) informar por escrito o requerente da 

sua intenção de divulgar as informações e 

as respetivas razões, antes de a Autoridade 

tomar uma decisão formal sobre o pedido 

de confidencialidade. Se o requerente não 

concordar com a avaliação da Autoridade, 

pode exprimir os seus pontos de vista ou 

retirar o seu pedido de autorização no 

prazo de duas semanas a contar da data em 

que foi notificado da posição da 

Autoridade. 

c) informar por escrito o requerente da 

sua intenção de divulgar as informações e 

as respetivas razões, antes de a Autoridade 

tomar uma decisão formal sobre o pedido 

de confidencialidade. Se o requerente não 

concordar com a avaliação da Autoridade, 

pode exprimir os seus pontos de vista ou 

retirar o seu pedido de autorização no 

prazo de um mês a contar da data em que 

foi notificado da posição da Autoridade. 

Or. en 

Justificação 

Os requerentes devem assegurar-se, do ponto de vista jurídico, de que a publicação prevista 

dos dados não afeta segredos comerciais sensíveis. Especialmente as PME, dado que não 

possuem departamento jurídico próprio, precisam de mais tempo para este efeito. 
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5.12.2018 A8-0417/140 

Alteração  140 

Renate Sommer 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A8-0417/2018 

Renate Sommer 

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

alimentar 

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

Proposta de regulamento 

Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7 

Regulamento (CE) n.º 178/2002 

Artigo 39-B – n.º 1 – alínea e) 

 

Texto da Comissão Alteração 

e) tornar públicos todos os dados e 

informações adicionais relativamente aos 

quais o pedido de confidencialidade não 

tiver sido aceite como justificado, no 

mínimo duas semanas depois de o 

requerente ter sido notificado da sua 

decisão nos termos da alínea d). 

e) publicar dados e informações não 

confidenciais relacionados com o pedido 

de autorização apenas após a adoção de 

uma decisão final no que se refere ao 
pedido de confidencialidade, nos termos 

do presente artigo, e após a publicação 

pela Autoridade do projeto de parecer 

científico, em consonância com o 

artigo 38.º. Se um requerente retirar o 

pedido de autorização nos termos do 

artigo 39.º, alínea c), por considerar que a 

publicação das informações prevista pela 

Autoridade é demasiado extensa, a 

Autoridade, a Comissão e os Estados-

Membros abstêm-se de publicar qualquer 

informação sobre o pedido de 

autorização. 

Or. en 

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 nos termos do artigo 38.º. 
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