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5.12.2018 A8-0417/141 

Alteração  141 

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 6 

Regulamento (CE) n.º 178/2002 

Artigo 39 – n.º 2 – parte introdutória 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Autoridade só pode aceitar dar 

um tratamento confidencial em relação às 

seguintes informações, cuja divulgação 

pode ser considerada, mediante uma 

justificação verificável, como 

prejudicando significativamente os 

interesses em causa: 

2. A Autoridade deve aceitar dar um 

tratamento confidencial em relação às 

seguintes informações, cuja divulgação se 

considere que prejudica 

significativamente os interesses em causa, 

exceto se se comprovar o contrário: 

Or. en 

Justificação 

A proposta da Comissão inverte o ónus da prova em determinados elementos fundamentais 

de informação que há muito se reconhece constituírem informações comerciais confidenciais 

(ICC) na legislação setorial da UE em matéria de legislação alimentar da União. Acresce 

que procede desta forma sem prestar qualquer explicação para esta alteração significativa. 

Cumpre corrigir esta inversão injustificada. 
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5.12.2018 A8-0417/142 

Alteração  142 

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-D – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. A Comissão e os Estados-Membros 

devem tomar as medidas necessárias para 

que as informações que recebem nos 

termos da legislação alimentar da União 

relativamente às quais tenha sido solicitado 

tratamento confidencial não sejam tornadas 

públicas até que uma decisão sobre o 

pedido de confidencialidade tenha sido 

tomada pela Autoridade e seja definitiva. 

A Comissão e os Estados-Membros devem 

tomar igualmente as medidas necessárias 

para que as informações cujo tratamento 

confidencial tenha sido aceite pela 

Autoridade não sejam tornadas públicas. 

2. A Comissão e os Estados-Membros 

devem tomar as medidas necessárias para 

que as informações que recebem nos 

termos da legislação alimentar da União 

relativamente às quais tenha sido solicitado 

tratamento confidencial não sejam tornadas 

públicas até que uma decisão sobre o 

pedido de confidencialidade tenha sido 

tomada pela Autoridade e esta tenha 

publicado o seu projeto de parecer 

científico nos termos do artigo 38.º. A 

Comissão e os Estados-Membros devem 

tomar igualmente as medidas necessárias 

para que as informações cujo tratamento 

confidencial tenha sido aceite pela 

Autoridade não sejam tornadas públicas. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/143 

Alteração  143 

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-E – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Não obstante o disposto no n.º 1, a 

divulgação dos nomes e endereços das 

pessoas singulares envolvidas na 

experimentação com animais vertebrados 

ou na obtenção de informações 

toxicológicas é considerada como passível 

de prejudicar significativamente a 

privacidade e a integridade dessas pessoas 

singulares, pelo que estes dados não devem 

ser tornados públicos, a menos que exista 

um interesse público superior. 

2. Não obstante o disposto no n.º 1, a 

divulgação dos nomes e endereços das 

pessoas singulares envolvidas na 

experimentação com animais vertebrados 

ou na obtenção de informações 

toxicológicas é considerada como passível 

de prejudicar significativamente a 

privacidade e a integridade dessas pessoas 

singulares, pelo que estes dados não devem 

ser tornados públicos. 

Or. en 

Justificação 

Uma vez que a expressão «interesse público superior» não está definida, importa suprimi-la. 
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5.12.2018 A8-0417/144 

Alteração  144 

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 6 

Regulamento (CE) n.º 178/2002 

Artigo 39 – n.º 3 

 

Texto da Comissão Alteração 

3. A lista das informações referidas no 

n.º 2 não prejudica qualquer legislação 

alimentar específica da União. 

3. A lista das informações referidas no 

n.º 2 não obsta à apresentação de um 

pedido de confidencialidade relativo a 

outras informações que não beneficiem 

da presunção de confidencialidade 

consagrada nesse número e não prejudica 

qualquer legislação alimentar específica da 

União. 

Or. en 

Justificação 

A proposta da Comissão reduz as informações para as quais pode ser solicitado o tratamento 

confidencial a uma lista exaustiva de informações. Daí resulta que as decisões em matéria de 

divulgação tomadas pela EFSA deixem de ter em conta as circunstâncias específicas de cada 

caso. Esta situação contrasta acentuadamente com o disposto no Regulamento (CE) 

n.º 1049/2001, relativo ao acesso do público aos documentos do Parlamento Europeu, do 

Conselho e da Comissão, que se aplica igualmente aos documentos detidos pela EFSA. 
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5.12.2018 A8-0417/145 

Alteração  145 

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 2 – parágrafo 1 – ponto 4 

Diretiva 2001/18/CE 

Artigo 28 – n.º 4 

 

Texto da Comissão Alteração 

4. Quando o comité científico 

relevante for consultado ao abrigo do n.º 1, 

este deve tornar públicos a notificação ou o 

pedido, as informações de apoio 

pertinentes e qualquer informação 

suplementar fornecida pelo 

notificador/requerente, bem como os seus 

pareceres científicos, em conformidade 

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

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

aplicam mutatis mutandis, e o artigo 25.º 

da presente diretiva.». 

4. Quando o comité científico 

relevante for consultado ao abrigo do n.º 1, 

este deve tornar públicos a notificação ou o 

pedido, as informações de apoio 

pertinentes e qualquer informação 

suplementar fornecida pelo 

notificador/requerente, em simultâneo com 

os seus projetos de parecer científicos, em 

conformidade com o artigo 38.º e os 

artigos 39.º a 39.º-F do Regulamento (CE) 

n.º 178/2002, que se aplicam mutatis 

mutandis, e o artigo 25.º da presente 

diretiva.». 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/146 

Alteração  146 

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 3 – parágrafo 1 – ponto 9 

Regulamento (CE) n.º 1829/2003 

Artigo 29 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A autoridade deve tornar públicos o 

pedido de autorização, as informações de 

apoio pertinentes e qualquer informação 

suplementar fornecida pelo requerente, 

bem como os seus pareceres científicos e 

os pareceres das autoridades competentes 

referidas no artigo 4.º da Diretiva 

2001/18/CE, em conformidade com o 

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

artigo 40.º do Regulamento (CE) 

n.º 178/2002 e tendo em conta o artigo 30.º 

do presente regulamento. 

1. A autoridade deve tornar públicos o 

pedido de autorização, as informações de 

apoio pertinentes e qualquer informação 

suplementar fornecida pelo requerente, 

bem como os seus pareceres científicos e 

os pareceres das autoridades competentes 

referidas no artigo 4.º da Diretiva 

2001/18/CE, em simultâneo com o seu 

projeto de parecer científico, em 

conformidade com o artigo 38.º, os 

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

Regulamento (CE) n.º 178/2002 e tendo 

em conta o artigo 30.º do presente 

regulamento. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/147 

Alteração  147 

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 4 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b) 

Regulamento (CE) n.º 1831/2003 

Artigo 7 – n.º 2 – alínea c) 

 

Texto da Comissão Alteração 

c) Garantir o acesso do público ao 

pedido e a qualquer informação fornecida 

pelo requerente, em conformidade com o 

artigo 18.º.». 

c) Garantir o acesso do público ao 

pedido e a qualquer informação fornecida 

pelo requerente em simultâneo com a 

publicação do projeto de parecer 

científico pela Autoridade, em 

conformidade com o artigo 18.º; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/148 

Alteração  148 

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 4 – parágrafo 1 – ponto 2 

Regulamento (CE) n.º 1831/2003 

Artigo 18 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A Autoridade deve tornar públicos 

o pedido de autorização, as informações de 

apoio pertinentes e qualquer informação 

suplementar fornecida pelo requerente, 

bem como os seus pareceres científicos, 

em conformidade com o artigo 38.º, os 

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

Regulamento (CE) n.º 178/2002 que se 

aplicam mutatis mutandis. 

1. A Autoridade deve tornar públicos 

o pedido de autorização, as informações de 

apoio pertinentes e qualquer informação 

suplementar fornecida pelo requerente, em 

simultâneo com o seu projeto de parecer 

científico, em conformidade com o 

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

artigo 40.º do Regulamento (CE) 

n.º 178/2002 que se aplicam mutatis 

mutandis. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/149 

Alteração  149 

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 5 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a) 

Regulamento (CE) n.º 2065/2003 

Artigo 7 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii) 

 

Texto da Comissão Alteração 

ii) garantir o acesso do público ao 

pedido, às informações de apoio 

pertinentes e a qualquer informação 

suplementar apresentada pelo requerente, 

em conformidade com os artigos 14.º e 

15.º.»; 

ii) garantir o acesso do público ao 

pedido, às informações de apoio 

pertinentes e a qualquer informação 

suplementar apresentada pelo requerente, 

aquando da publicação do seu projeto de 

parecer científico, em conformidade com 

os artigos 14.º e 15.º.»; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0417/150 

Alteração  150 

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 5 – parágrafo 1 – ponto 2 

Regulamento (CE) n.º 2065/2003 

Artigo 14 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. A autoridade deve tornar públicos o 

pedido de autorização, as informações de 

apoio pertinentes e qualquer informação 

suplementar fornecida pelo requerente, 

bem como os seus pareceres científicos, 
em conformidade com o artigo 38.º, os 

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

Regulamento (CE) n.º 178/2002.». 

1. A autoridade deve tornar públicos, 

em simultâneo com o seu projeto de 

parecer científico, o pedido de autorização, 

as informações de apoio pertinentes e 

qualquer informação suplementar fornecida 

pelo requerente em conformidade com o 

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

artigo 40.º do Regulamento (CE) 

n.º 178/2002. 

Or. en 

 

 


