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6.12.2018 A8-0417/164 

Alteração  164 

Martin Häusling 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 

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 só pode aceitar dar 

um tratamento confidencial em relação às 

seguintes informações, desde que o pedido 

de tratamento confidencial demonstre, 
mediante uma justificação adequada e 

verificável, que a divulgação prejudicaria 

específica e significativamente os 

interesses comerciais do requerente: 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0417/165 

Alteração  165 

Martin Häusling 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 – ponto 3 

Regulamento (CE) n.º 178/2002 Artigo 39 – n.º 2 – ponto 3 

 
Texto da Comissão Alteração 

(3) as informações comerciais que 

revelem as fontes de aprovisionamento, as 

quotas de mercado ou a estratégia 

comercial do requerente; e, 

(3) as informações comerciais que 

revelem as fontes de aprovisionamento, 

informação sobre ideias inovadoras 

relativas a futuras estratégias de 

investigação e desenvolvimento, as quotas 

de mercado ou a estratégia comercial do 

requerente; e, 

Or. en 

Justificação 

Trata-se de uma alteração de compromisso, com vista a tornar a alteração 85 aceitável para 

todos os grupos. 
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6.12.2018 A8-0417/166 

Alteração  166 

Martin Häusling 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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-A (novo) 

Regulamento (CE) n.º 178/2002 Artigo 39 – n.º 2-A (novo) 

 
Texto da Comissão Alteração 

 2-A. As derrogações previstas no n.º 2 

devem ser entendidas de modo restritivo. 

Or. en 
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6.12.2018 A8-0417/167 

Alteração  167 

Martin Häusling 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 

Regulamento (CE) n.º 178/2002 Artigo 39-B – n.º 1 

 
Texto da Comissão Alteração 

a) tornar pública, sem demora, a 

versão não confidencial, tal como 

apresentada pelo requerente; 

a) tornar pública, sem demora, a 

versão não confidencial do pedido tal como 

apresentada pelo requerente, logo que o 

pedido tenha sido considerado admissível; 

Or. en 

Justificação 

Esta alteração deve ser vista como um conceito alternativo à proposta da relatora de 

publicar informações apenas após publicação de um projeto de parecer da EFSA. Num 

regulamento destinado a melhorar a transparência, não se justifica permitir que a EFSA 

inicie o seu trabalho sem dispor de toda a informação necessária, incluindo os pareceres de 

cientistas independentes. Além disso, atualmente a EFSA apenas emite projetos de parecer 

em casos muito raros. Exigir que o faça como regra geral não só implicaria encargos 

adicionais para a Agência, como também colocaria a EFSA numa posição vulnerável em 

caso de resultados divergentes do projeto de parecer e do parecer final. 
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6.12.2018 A8-0417/168 

Alteração  168 

Martin Häusling 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 3 

Diretiva 2001/18/CE–Artigo 25 – n.º 2 

Diretiva 2001/18/CE–Artigo 25 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Para além do disposto no 

artigo 39.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 

n.º 178/2002, e nos termos do seu 

artigo 39.º, n.º 3, cujas disposições se 

aplicam mutatis mutandis, o tratamento 

confidencial pode ser aceite no que diz 

respeito às seguintes informações, cuja 

divulgação pode ser considerada, 

mediante uma justificação verificável, 

como prejudicando significativamente os 

interesses em causa: 

Suprimido 

a) Informações sobre as sequências de 

ADN, com exceção das sequências 

utilizadas para efeitos de deteção, 

identificação e quantificação do evento de 

transformação; e, 

 

b) Padrões e estratégias de reprodução.».  

Or. en 

Justificação 

The changes reduce the level of transparency compared to the current legislation. No 

information should be kept confidential that describes emissions into the environment, or is 

necessary to understand health and environmental impacts. It is therefore inappropriate to 

keep information about the “DNA sequence” and “breeding patterns” confidential. Both are 

highly relevant for risk assessment. If the sequences are not disclosed, experts cannot assess 

the risks independently from industry and authorities. The breeding pattern is further of high 
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relevance for risk assessment of stacked events. DNA sequence falls under “physico-chemical 

and biological characteristics of the GMO”, which explicitly “shall not be considered 

confidential” under the current GMO Regulation. Also, breeding patterns are currently made 

available to the public. The new provision would thus clearly decrease transparency. 
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6.12.2018 A8-0417/169 

Alteração  169 

Martin Häusling 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 10 

Diretiva 1829/2003/CE–Artigo 30 – n.º 2 

Diretiva 1829/2003/CE–Artigo 30 – n.º 2 

 
Texto da Comissão Alteração 

2. Para além do disposto no artigo 

39.º, n.º 2, e nos termos do artigo 39.º, n.º 

3, do Regulamento (CE) n.º 178/2002, a 

autoridade também pode aceitar dar um 

tratamento confidencial às seguintes 

informações, cuja divulgação pode ser 

considerada, mediante uma justificação 

verificável, como prejudicando 

significativamente os interesses em causa: 

Suprimido 

a) Informações sobre as sequências de 

ADN, com exceção das sequências 

utilizadas para efeitos de deteção, 

identificação e quantificação do evento de 

transformação; e, 

 

b) Padrões e estratégias de reprodução.  

Or. en 

Justificação 

The changes reduce the level of transparency compared to the current legislation. No 

information should be kept confidential that describes emissions into the environment, or is 

necessary to understand health and environmental impacts. It is therefore inappropriate to 

keep information about the “DNA sequence” and “breeding patterns” confidential. Both are 

highly relevant for risk assessment. If the sequences are not disclosed, experts cannot assess 

the risks independently from industry and authorities.  The breeding pattern is further of high 

relevance for risk assessment of stacked events. DNA sequence falls under “physico-chemical 

and biological characteristics of the GMO”, which explicitly “shall not be considered 
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confidential” under the current GMO Regulation. Also, breeding patterns are currently made 

available to the public. The new provision would thus clearly decrease transparency. 
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6.12.2018 A8-0417/170 

Alteração  170 

Martin Häusling 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

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 8 – parágrafo 1 – ponto 4 

Regulamento (CE) n.º 1107/2009– Artigo 16 

Regulamento (CE) n.º 1107/2009– Artigo 16 

 
Texto da Comissão Alteração 

A Autoridade deve avaliar sem demora 

qualquer pedido de confidencialidade e pôr 

à disposição do público as informações 

facultadas pelo requerente nos termos do 

artigo 15.º, bem como quaisquer outras 

informações suplementares apresentadas 

pelo requerente, com exceção das 

informações para as quais tenha sido 

solicitado e aceite tratamento confidencial 

pela Autoridade nos termos do artigo 38.º, 

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

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

aplicam mutatis mutandis, e nos termos do 

artigo 63.º do presente regulamento.».  

A Autoridade deve avaliar sem demora 

qualquer pedido de confidencialidade e pôr 

à disposição do público as informações 

facultadas pelo requerente nos termos do 

artigo 15.º, bem como quaisquer outras 

informações suplementares apresentadas 

pelo requerente, com exceção das 

informações para as quais tenha sido 

solicitado e aceite tratamento confidencial 

pela Autoridade nos termos do artigo 38.º, 

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

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

aplicam mutatis mutandis, e nos termos do 

artigo 63.º do presente regulamento, a 

menos que a sua divulgação seja exigida 

por razões de superior interesse público.». 

Or. en 

Justificação 

A presente disposição é retirada do artigo 16.º do Regulamento (CE) n.º 1107/2009 em vigor. 

Não há qualquer razão para a sua retirada nas novas regras. 

 


