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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Avaliação da proposta

Esta há muito aguardada proposta da Comissão Europeia com vista à divulgação de estudos 
confidenciais da indústria utilizados nas avaliações de riscos da Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos (EFSA) contém elementos positivos, mas não permite um escrutínio 
independente significativo dos dados.

A proposta altera o Regulamento (CE) n.º 178/2002 (a seguir designado «Legislação 
Alimentar Geral» (LAG)) e vários regulamentos e diretivas conexos. O relator considera que 
a proposta introduz algumas alterações positivas em matéria de transparência, embora tenha 
igualmente identificado várias disposições que devem ser alteradas ou reforçadas para realizar 
o objetivo da Comissão Europeia. 

Para o efeito, o relator adotou uma abordagem abrangente, baseando-se na proposta da 
Comissão para levar a cabo uma muito necessária reforma do processo de avaliação dos riscos 
conduzido pela EFSA, permitindo assim que a UE, como um todo, respeite a Convenção de 
Aarhus (Convenção sobre Acesso à Informação, Participação do Público no Processo de 
Tomada de Decisão e Acesso à Justiça em Matéria de Ambiente). 

Os dois principais aspetos da proposta, a publicação automática e proativa de dados num 
formato legível por máquina e a criação de um registo de estudos destinado a impedir que a 
indústria escolha os estudos que lhe são mais favoráveis, bem como algumas alterações 
menores relativas à comunicação de riscos, consulta de terceiros e à reforma da composição 
do Conselho de Administração da EFSA, constituem passos positivos na direção certa.

Não obstante, o relator considera que, se a proposta autorização da indústria para qualquer 
publicação e utilização de controlos cruzados independentes de dados for aprovada, a 
utilidade destas duas disposições será bastante limitada. Com efeito, a proposta introduz uma 
nova disposição nos termos da qual a divulgação de dados e estudos científicos relativos a 
pedidos de autorização ao abrigo da legislação alimentar, de autorização relativos a OGM ou 
a aditivos alimentares «é feita sem prejuízo» «de qualquer direito de propriedade intelectual 
que possa existir sobre os documentos ou o seu conteúdo». Além disso, a proposta introduz 
uma presunção relativa às categorias de informação cuja divulgação «se pode considerar 
como passível de prejudicar significativamente os interesses comerciais» em causa.

A impossibilidade de reutilizar os dados sem autorização comprometeria a possibilidade de 
reduzir o número total de estudos sobre a toxicidade e comprometer o escrutínio público dos 
resultados, incluindo uma melhor compreensão dos potenciais efeitos adversos para a saúde 
humana e o ambiente. O processo de avaliação pelos pares – fundamental para assegurar a 
plena eficácia da avaliação de riscos realizada – está, basicamente, em risco. 

Sem prejuízo das alterações da proposta que têm um efeito positivo na transparência, o relator 
considera necessário alterar a proposta da Comissão no sentido de manter e reforçar o atual 
nível de transparência no âmbito da legislação alimentar da União Europeia no que respeita a 
diversas categorias de informação, ao abrigo de várias diretivas que são alteradas pela 
presente proposta. 
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Uma verdadeira revisão da avaliação de riscos da UE na cadeia alimentar

O relator não considera que seja razoável «sopesar os direitos relevantes do público à 
transparência do processo de avaliação dos riscos, incluindo os decorrentes da Convenção de 
Aarhus, em relação aos direitos dos requerentes comerciais», como se afirma na proposta da 
Comissão. Nem que a UE conceda mais proteção às partes comerciais do que a já prevista na 
Convenção de Aarhus (aplicada através dos Regulamentos (CE) n.º 1049/2001 e 
n.º 1367/2006). O relator opõe-se ainda firmemente à utilização do dinheiro dos contribuintes 
da União concedido à EFSA para aconselhar as empresas privadas que são requerentes. 

O relator pretende que a transparência passe a constituir a regra e a confidencialidade a 
exceção. As exceções ao princípio da transparência devem ser objeto de uma interpretação 
estrita, de modo a garantir um escrutínio público e independente. Estas tomadas de posição 
traduzem-se na introdução de diversas alterações no Regulamento Legislação Alimentar 
Geral.

As alterações propostas à proposta de alteração dos regulamentos setoriais em causa visam 
colmatar as lacunas existentes no que respeita à obrigação de divulgar informações reunidas 
quando existe um «superior interesse público na sua divulgação» relacionado com a 
segurança dos alimentos. Por esse motivo, o relator considera conveniente estabelecer no 
Regulamento Legislação Alimentar Geral uma lista não exaustiva horizontal de elementos de 
informação que nunca podem ser mantidos confidenciais.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a ter em conta as seguintes 
alterações:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) O Regulamento (CE) n.º 178/2002 
define «análise dos riscos» como um 
processo constituído por três componentes 
interligadas: avaliação dos riscos, gestão 
dos riscos e comunicação dos riscos. Para 
efeitos da avaliação dos riscos ao nível da 
União, o regulamento cria a Autoridade 
Europeia para a Segurança dos Alimentos 
(«Autoridade»), como entidade da União 
responsável pela avaliação dos riscos em 
matéria de segurança dos géneros 
alimentícios e dos alimentos para animais. 
A comunicação dos riscos é uma parte 

(2) O Regulamento (CE) n.º 178/2002 
define «análise dos riscos» como um 
processo constituído por três componentes 
distintas, mas interligadas: avaliação dos 
riscos, gestão dos riscos e comunicação dos 
riscos. Para efeitos da avaliação dos riscos 
ao nível da União, o regulamento cria a 
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos («Autoridade»), como entidade 
da União responsável pela avaliação dos 
riscos em matéria de segurança dos 
géneros alimentícios e dos alimentos para 
animais. A comunicação dos riscos é uma 
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essencial do processo de análise dos riscos. parte essencial do processo de análise dos 
riscos e pressupõe o intercâmbio 
interativo, durante todo o processo de 
análise dos riscos, de informações e 
pareceres relativos a perigos e riscos, 
fatores relacionados com riscos e 
perceção do risco, entre avaliadores e 
gestores dos riscos, consumidores, 
empresas do setor alimentar e do setor dos 
alimentos para animais e o mundo 
académico, incluindo a explicação dos 
resultados da avaliação dos riscos e da 
base das decisões de gestão dos riscos.

Alteração 2

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 
pode afetar negativamente os resultados 
do processo de análise dos riscos.

__________________ __________________
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.

Alteração 3

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. 

(4) É, pois, necessário assegurar um 
processo global, transparente, 
independente e contínuo de comunicação 
dos riscos ao longo de toda a análise dos 
riscos, envolvendo os avaliadores e os 
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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.

gestores dos riscos nacionais e da União. 
Esse processo deve ser capaz de contribuir 
para um diálogo participativo e aberto 
entre todas as partes interessadas, para 
garantir a prevalência exclusiva do 
interesse público, a exatidão, a 
integralidade e, a transparência e a 
consistência do processo de análise dos 
riscos.

Alteração 4

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 
explicar, de forma exata, clara 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.

Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 7
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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, em tempo real
estabelecer um plano geral de comunicação 
dos riscos, em estreita cooperação com a 
Autoridade e os Estados-Membros e no 
seguimento da realização de consultas 
públicas pertinentes.

Alteração 7

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 os 
diferentes níveis de perigo e risco, a 
natureza dos perigos e os seus potenciais 
impactos na saúde pública e no ambiente, 
os grupos da população que podem ser
direta ou indiretamente afetados pelos 
riscos, os níveis de exposição aos riscos, a 
capacidade para controlar os riscos e outros 
fatores que influenciam a compreensão dos 
riscos, incluindo o nível de urgência, bem 
como o quadro legislativo aplicável. O 
plano geral deve também identificar as 
ferramentas e os canais a utilizar e deve 
estabelecer mecanismos adequados, 
exaustivos e céleres para garantir a 
precisão da comunicação dos riscos.

Alteração 8

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 

(10) É adequado alinhar a composição 
do Conselho de Administração da 
Autoridade com a Abordagem Comum 
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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.

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, tendo também em conta a retirada 
do Reino Unido da UE e os efeitos 
jurídicos da mesma.

_________________ _________________
22 https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statemen
t_and_common_approach_2012_en.pdf.

22 https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_statemen
t_and_common_approach_2012_en.pdf.

Alteração 9

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, 
pois, adequado incluir representantes de 
todos os Estados-Membros, incluindo 
representantes da sociedade civil e da 
indústria, no Conselho de Administração 
da Autoridade, assegurando 
simultaneamente que esses representantes 
têm experiência especialmente em matéria 
de avaliação e de gestão dos riscos e dos 
problemas e não possuem conflitos de 
interesses com os requerentes.

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os membros do Conselho de 
Administração deverão ser selecionados de 

(12) Os membros do Conselho de 
Administração deverão ser selecionados de 
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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.

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.

Alteração 11

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. Para enfrentar o 
fenómeno de forma mais eficaz, o sistema 
tem, pois, de ser reforçado e promovido, e 
os Estados-Membros devem desempenhar 
um papel mais ativo para assegurar que 
está disponível um conjunto suficiente de 
peritos, realizando ações de apoio e 
utilizando incentivos e mecanismos de 
recompensa para aumentar o nível e o 
interesse na participação 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.

Alteração 12

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 

(14) A fim de preservar a independência 
entre a avaliação dos riscos e a gestão dos 
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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.

riscos e interesses privados 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 e transparentes 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 
salvaguardar a responsabilidade da EFSA 
e, em especial, a independência dos seus 
conhecimentos especializados, tenha um 
papel na exclusão da avaliação de riscos 
de peritos científicos que se oponham à 
publicação do seu nome ou tenham 
conflitos de interesses. Devem ser tomadas 
medidas orçamentais adequadas para 
assegurar que os peritos científicos 
dispõem de meios para atuarem de forma 
independente. Para o efeito, é necessário 
pôr em prática novas medidas 
orçamentais adequadas.

Alteração 13

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 

(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 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 
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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 
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.

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 
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.

Alteração 14

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, 
embora sem abordar a conceção dos 
estudos a apresentar, que continua a ser da 
responsabilidade dos requerentes. A fim de 
assegurar um acesso amplo e não 
discriminatório às informações e a 
transparência deste processo, o 
aconselhamento da Autoridade deve ser 
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tornado público.

Alteração 15

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 ou renovação de 
autorização ter sido apresentado e a 
Autoridade ter publicado o seu parecer 
científico oficial.

Alteração 16

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 

(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 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 
garantir que a Autoridade inclui todos os 
dados disponíveis e estudos científicos 
pertinentes sobre o objeto de um 
procedimento de autorização, afigura-se 
adequado prever uma consulta pública, 
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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.

após o correspondente pedido de 
autorização ou de renovação ter sido 
tornado público, a fim de determinar se 
estão disponíveis outros dados ou estudos 
científicos pertinentes.

Alteração 17

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 
observam 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, pode verificar-se a não
conformidade com as normas aplicáveis e é 
por esta razão que existem sistemas 
nacionais para fiscalizar essa 
conformidade. A fim de assegurar a 
qualidade dos estudos, é conveniente 
reforçar o sistema de auditoria através do 
qual os Estados-Membros fiscalizam e 
asseguram a aplicação desses princípios 
pelos laboratórios que realizam esses 
estudos e ensaios e através do qual os 
controlos dos Estados-Membros são
verificados pela Comissão.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Considerando 21-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(21-A) O processo deve ser 
suficientemente flexível para permitir a 
pronta consideração de novas 
informações sobre efeitos adversos graves 
para a saúde, mesmo que não sejam 
especificamente abrangidos pelos 
requisitos de dados regulamentares.

Alteração 19

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 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 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).
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Alteração 20

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
demonstrou que a UE promoveu um 
número considerável de medidas 
destinadas a proteger a qualidade e a 
segurança dos alimentos e dos produtos 
(Regulamento CE 2073/2005; 
Regulamento (CE) n.º 853/2004; 
Regulamento (CE) n.º 854/2004; e, em 
especial o, considerando 12 da Diretiva 
2009/128/CE) e, 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, ainda não é totalmente 
transparente. 

Alteração 21

Proposta de regulamento
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) A Convenção de Aahrus estabelece 
um conjunto de direitos dos cidadãos 
relativamente ao ambiente. A Convenção 
prevê o direito de todos acederem às 
informações ambientais detidas pelas 
autoridades públicas, o direito de 
participarem na tomada de decisões 
ambientais e o direito de reverem os 
procedimentos para contestar as decisões 
públicas tomadas sem respeitar os dois 
direitos mencionados anteriormente ou a 
legislação ambiental em geral. 
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Alteração 22

Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A iniciativa de cidadania europeia 
«Proibição do glifosato e proteção das 
pessoas e do ambiente contra pesticidas 
tóxicos» confirmou as preocupações em 
matéria de transparência no que diz 
respeito aos estudos encomendados pela 
indústria e apresentados no pedido de 
autorização23.

(24) Enquanto parte na Convenção de 
Aarhus, a UE reconheceu que, no 
domínio do ambiente, a melhoria do 
acesso à informação e da 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.
A iniciativa de cidadania europeia 
«Proibição do glifosato e proteção das 
pessoas e do ambiente contra pesticidas 
tóxicos» confirmou as preocupações em 
matéria de transparência no que diz 
respeito aos estudos encomendados pela 
indústria e apresentados no pedido de 
autorização23.

__________________ __________________
23 Comunicação da Comissão sobre a Iniciativa de 
Cidadania Europeia «Proibição do glifosato e 
proteção das pessoas e do ambiente contra 
pesticidas tóxicos», C(2017) 8414 final.

23 Comunicação da Comissão sobre a Iniciativa de 
Cidadania Europeia «Proibição do glifosato e 
proteção das pessoas e do ambiente contra 
pesticidas tóxicos», C(2017) 8414 final.

Alteração 23

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 

(25) Por conseguinte, a fim de reforçar 
a responsabilização e de recuperar o 
apoio do público para as decisões da 
Autoridade, bem como assegurar a 
responsabilização da Autoridade, é 
necessário reforçar a transparência e a 
clareza do processo de avaliação dos riscos 
de uma forma proativa. Para assegurar o 
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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.

escrutínio público, 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.

Alteração 24

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 visa 
assegurar a transparência do processo de 
avaliação dos riscos e conferir o mais 
amplo efeito possível ao direito de acesso 
do público à transparência da informação 
e aos documentos da Autoridade e deve 
ser lido em conjugação com os 
Regulamentos (CE) n.º 1049/2001 e 
n.º 1367/2006.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 26

Proposta de regulamento
Considerando 28
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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) Quaisquer informações com um 
impacto direto sobre a saúde ou o 
ambiente devem, por conseguinte, ser 
sistematicamente tornadas públicas. É 
adequado estabelecer no Regulamento 
(CE) n.º 178/2002 uma lista horizontal 
exaustiva de elementos de informação que 
podem ser mantidos confidenciais por 
poderem prejudicar significativamente a 
proteção de interesses comerciais. 
Contudo, só deve ser possível manter 
essas informações como confidenciais se a 
empresa que se opõe à sua divulgação
provar de forma verificável que a 
divulgação proativa dos elementos de 
informação prejudicaria 
significativamente os seus interesses 
comerciais («lista horizontal geral de 
elementos confidenciais»). As exceções ao 
princípio da transparência devem ser 
objeto de uma interpretação estrita. 
Contudo, mesmo no caso de se considerar 
que a divulgação das informações 
prejudicaria os interesses comerciais de 
um operador económico, as informações 
não devem ser mantidas confidenciais, se 
existir um superior interesse público 
nessa divulgação, uma vez que os 
interesses de saúde pública se sobrepõem 
aos interesses comerciais. É adequado 
estabelecer, no Regulamento (CE) n.º 
178/2002, uma lista horizontal exaustiva 
de elementos de informação que não deve 
ser possível manter confidenciais, visto 
estarem relacionados com circunstâncias 
em que se considera que existe um 
interesse público superior na sua 
divulgação.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) É igualmente necessário definir (30) É igualmente necessário remeter,
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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.

no que diz respeito à proteção e à 
confidencialidade de dados pessoais para 
efeitos da transparência do processo de 
avaliação dos riscos, para o Regulamento 
(CE) n.º 45/2001 do Parlamento Europeu e 
do Conselho24 e para 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. É considerada necessária e 
proporcionada a publicação dos nomes 
das pessoas designadas pela Autoridade 
para contribuírem para o processo de 
tomada de decisão da Autoridade, 
nomeadamente no contexto da adoção de 
documentos de orientação, a fim de 
assegurar a transparência, a 
independência, a sustentabilidade e a 
fiabilidade do processo de avaliação dos 
riscos, sobretudo para evitar conflitos de 
interesses.

__________________ __________________
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).

Alteração 28

Proposta de regulamento
Considerando 31
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Texto da Comissão Alteração

(31) Para efeitos de uma maior 
transparência e para assegurar que os 
pedidos de contribuições científicas 
recebidos pela Autoridade são tratados de 
uma forma eficaz, devem ser 
desenvolvidos formatos de dados e pacotes 
de software normalizados. A fim de 
assegurar condições uniformes para a 
execução do Regulamento (CE) 
n.º 178/2002 no que diz respeito à adoção 
de formatos de dados e pacotes de software 
normalizados, devem ser atribuídas 
competências de execução à Comissão. As 
referidas competências de execução devem 
ser exercidas em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho26.

(31) Para efeitos de uma maior 
transparência e para assegurar que os 
pedidos de contribuições científicas 
recebidos pela Autoridade são tratados de 
uma forma eficaz, devem ser 
desenvolvidos formatos de dados e pacotes 
de software normalizados. A fim de 
assegurar condições uniformes e 
harmonizadas para a execução do 
Regulamento (CE) n.º 178/2002 no que diz 
respeito à adoção de formatos de dados e 
pacotes de software normalizados, devem 
ser atribuídas competências de execução à 
Comissão. As referidas competências de 
execução devem ser exercidas em 
conformidade com o Regulamento (UE) n.º 
182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho26.

_________________ _________________
26 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, 
que estabelece as regras e os princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das competências de 
execução pela Comissão (JO L 55 de 28.2.2011, p. 
13).

26 Regulamento (UE) n.º 182/2011 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, 
que estabelece as regras e os princípios gerais 
relativos aos mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das competências de 
execução pela Comissão (JO L 55 de 28.2.2011, p. 
13).

Alteração 29

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Tendo em conta o facto de que a 
Autoridade seria obrigada a armazenar 
dados científicos, incluindo dados 
confidenciais e pessoais, é necessário 
garantir que essa armazenagem seja 
efetuada em conformidade com um 
elevado nível de segurança.

(32) Tendo em conta o facto de que a 
Autoridade seria obrigada a armazenar 
dados científicos, incluindo dados 
confidenciais e pessoais, é necessário 
garantir que essa armazenagem seja 
efetuada por forma a garantir total
segurança.

Alteração 30

Proposta de regulamento
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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, 
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, 
vigilância e competência, bem como para 
evitar conflitos de interesses.

Alteração 31

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) Para efeitos de garantir a 
transparência do processo de avaliação dos 
riscos, é também necessário alargar o 
âmbito de aplicação do Regulamento (CE) 
n.º 178/2002, atualmente limitado à 
legislação alimentar, por forma a abranger 
igualmente os pedidos de autorizações no 
âmbito do Regulamento (CE) 
n.º 1831/2003 no que diz respeito aos 
aditivos para alimentação animal, do 
Regulamento (CE) n.º 1935/2004 no que 
diz respeito aos materiais em contacto com 
os alimentos e do Regulamento (CE) 
n.º 1107/2009 no que diz respeito aos 
produtos fitofarmacêuticos.

(35) Para efeitos de garantir a 
transparência e a independência do 
processo de avaliação dos riscos, é também 
necessário alargar o âmbito de aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 178/2002, 
atualmente limitado à legislação alimentar, 
por forma a abranger igualmente os 
pedidos de autorizações no âmbito do 
Regulamento (CE) n.º 1831/2003 no que 
diz respeito aos aditivos para alimentação 
animal, do Regulamento (CE) 
n.º 1935/2004 no que diz respeito aos 
materiais em contacto com os alimentos e 
do Regulamento (CE) n.º 1107/2009 no 
que diz respeito aos produtos 
fitofarmacêuticos.

Alteração 32

Proposta de regulamento
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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 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, tendo no entanto 
em mente que, sempre que existam 
motivos para preocupação sobre o bem-
estar das pessoas e a saúde pública, o 
interesse público prevalece sobre os 
interesses comerciais. 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.

_________________ _________________
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).

Alteração 33

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, 

(37) A fim de salvaguardar a 
independência da avaliação dos riscos e 
das etapas de gestão dos riscos a nível da 
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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.

União e a nível nacional, bem como a 
precisão 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.

Alteração 34

Proposta de regulamento
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) A fim de permitir que a Autoridade 
e os operadores das empresas se adaptem 
aos novos requisitos, garantindo 
simultaneamente que a Autoridade 
prossiga o seu bom funcionamento, é 
necessário prever medidas transitórias para 
a aplicação do presente regulamento.

(38) A fim de permitir que a Autoridade, 
os Estados-Membros, a Comissão e os 
operadores das empresas se adaptem aos 
novos requisitos, garantindo 
simultaneamente que a Autoridade 
prossiga o seu bom funcionamento, é 
necessário prever medidas transitórias para 
a aplicação do presente regulamento.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
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Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-A – parágrafo 1 – 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, a 
clareza, o conhecimento e a compreensão 
das questões específicas em apreço, 
durante a totalidade dos processos de 
análise e de gestão dos riscos;

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-A – parágrafo 1 – 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, a maior 
fiabilidade possível e a transparência na 
formulação de recomendações de gestão 
dos riscos;

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-A – parágrafo 1 – 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
para a identificação das melhores decisões
em matéria de gestão dos riscos;

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-A – parágrafo 1 – 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 responsabilização no seu 
resultado e recuperar a confiança dos 
consumidores na União e nas suas 
instituições;

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 1
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 8-A – parágrafo 1 – 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 adequado 
de informações com as partes interessadas 
em relação aos riscos associados à cadeia 
agroalimentar e às estratégias para os 
evitar.

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

Alteração 40

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

Texto da Comissão Alteração

f-A) combater fontes e a divulgação de 
informações falsas e enganosas;

Alteração 41

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

b) fornecer informações transparentes 
em cada fase do processo de análise dos 
riscos, desde o enquadramento dos pedidos 
de aconselhamento científico até à 
disponibilização da avaliação dos riscos e à 
adoção de decisões de gestão dos riscos;

b) fornecer constantemente 
informações atualizadas e transparentes 
em cada fase do processo de análise dos 
riscos, desde o enquadramento dos pedidos 
de aconselhamento científico até à 
disponibilização da avaliação dos riscos e à 
adoção de decisões de gestão dos riscos;

Alteração 42

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

Texto da Comissão Alteração

c) ter em conta as perceções sobre os 
riscos;

c) ter em conta o nível de risco, as 
suas possíveis consequências e as 
perceções sobre o mesmo;

Alteração 43

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

Texto da Comissão Alteração

d) facilitar a compreensão e o diálogo 
entre todas as partes interessadas; e

d) facilitar a compreensão e o diálogo 
e a cooperação entre todas as partes 
interessadas, tais como consumidores e 
associações de consumidores, grupos 
ambientalistas, organizações de proteção 
dos animais, organizações de saúde, 
associações de cidadãos, centros de 
investigação científica, sindicatos e 
cooperativas, associações de produtores e 
de agricultores, representantes de 
pequenas e médias empresas e os setores 
da investigação e da inovação; e
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Alteração 44

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

Alteração 45

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

Texto da Comissão Alteração

2. O plano geral de comunicação dos 
riscos deve promover um quadro integrado 
de comunicação dos riscos a seguir tanto 
pelos avaliadores como pelos gestores dos 
riscos de uma forma coerente e 
sistemática, quer a nível da União quer a 
nível nacional. Para tal, deve:

2. O plano geral de comunicação dos 
riscos deve promover um quadro integrado 
de comunicação dos riscos a seguir tanto 
pelos avaliadores como pelos gestores dos 
riscos de uma forma precisa e sistemática, 
quer a nível da União quer a nível nacional, 
sem ignorar opiniões científicas 
divergentes, sempre que estas existam. 
Para tal, deve:

Alteração 46

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

Texto da Comissão Alteração

a) identificar os principais fatores que 
têm de ser tomados em conta ao considerar 
o tipo e o nível das atividades de 

a) identificar os fatores que têm de ser 
tomados em conta ao considerar o tipo e o 
nível das atividades de comunicação dos 
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comunicação dos riscos necessárias; riscos necessárias;

Alteração 47

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 (um sítio Web 
claro, eficaz e acessível) a utilizar para 
efeitos de comunicação dos riscos, tendo 
em conta as necessidades específicas dos 
grupos-alvo pertinentes, prevendo, em 
particular, uma comunicação específica 
para situações de gestão de emergência 
que possam surgir nos domínios 
alimentar ou ambiental, que pressupõem 
um aumento dos instrumentos e medidas 
de comunicação específicos (linhas de 
apoio, uma secção devidamente 
identificada no sítio Web da EFSA, 
aplicações e campanhas de informação 
específicas); e

Alteração 48

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 e 
garantir um diálogo aberto e uma 
interação permanente entre todas as partes 
interessadas, sem ignorar opiniões 
científicas divergentes, sempre que estas 
existam.
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Alteração 49

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;

Alteração 50

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 na cadeia alimentar, 
nomeadamente um de organizações 
médicas/de saúde, um de organizações de 
consumidores, um de organizações 
ambientais não governamentais, um de 
organizações de agricultores e um de 
organizações agroquímicas ou da 
indústria alimentar. 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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Alteração 51

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os membros do Conselho de 
Administração e, se for caso disso, os 
membros suplentes são nomeados tendo 
em conta a sua elevada competência em 
termos da avaliação dos riscos no domínio 
da segurança alimentar, assim como em 
termos de legislação e política no domínio 
da segurança da cadeia alimentar, e 
capacidades pertinentes de gestão, 
administrativas e orçamentais/financeiras.;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 52

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 2 – alínea d)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 25 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

«Salvo disposição em contrário, o 
Conselho de Administração deliberará por 
maioria dos seus membros. Os membros 
suplentes devem representar o membro na 
sua ausência e votar em seu nome.».

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 53

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)
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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) os Estados-Membros podem
designar peritos para os domínios 
indicados com base num convite a 
manifestações de interesse. Os Estados-
Membros também podem designar peritos 
nacionais de outros Estados-Membros.

Alteração 54

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 
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;

c) com base nas designações feitas 
pelos Estados-Membros baseadas nas 
manifestações de interesse, 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;

Alteração 55

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

Texto da Comissão Alteração

e) compete ao Conselho de 
Administração assegurar a mais ampla 

e) compete ao Conselho de 
Administração assegurar a mais ampla, 
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distribuição geográfica possível das 
nomeações finais.

abrangente e participativa distribuição 
geográfica possível das nomeações finais.

Alteração 56

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 Estados-Membros devem tomar 
medidas para garantir que os membros dos 
painéis científicos por eles nomeados 
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 máximos necessários 
para contribuírem para o trabalho da 
Autoridade. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os membros dos painéis 
científicos não recebem qualquer instrução, 
nem estão sujeitos a pressão ou 
influência, a nível nacional e que o seu 
contributo científico independente para o 
sistema de avaliação dos riscos a nível da 
União é entendido como uma atividade 
prioritária para a proteção da segurança da 
cadeia alimentar.

Alteração 57

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

Texto da Comissão Alteração

A pedido de um potencial requerente de 
uma autorização ao abrigo da legislação 
alimentar, a Autoridade, através do seu 

A pedido de um potencial requerente de 
uma autorização ao abrigo da legislação 
alimentar, a Autoridade, através do seu 
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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.

pessoal, pode, por escrito, prestar 
aconselhamento sobre as disposições 
relevantes e o conteúdo exigido do pedido 
de autorização. O pessoal da Autoridade 
que presta o aconselhamento, referido na 
primeira frase, não deve estar a participar 
em trabalho científico, inclusive aceção 
do artigo 28.º, n.º 5-F, que seja direta ou 
indiretamente relevante para o pedido de 
autorização que é objeto do 
aconselhamento. O aconselhamento 
prestado pelo pessoal da Autoridade deve 
ser documentado e publicado 
imediatamente no sítio Web da 
Autoridade. Deve contribuir para o 
desenvolvimento de um documento de 
perguntas mais frequentes, a fim de 
desenvolver orientações mais completas 
para os 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. No prazo de [36 meses após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento], a Comissão deve avaliar o 
impacto do presente artigo sobre o 
funcionamento da Autoridade. Deve ser 
dada especial atenção ao volume de 
trabalho adicional e à mobilização do 
pessoal e se tal levou a alguma mudança 
na atribuição dos recursos da Autoridade, 
em detrimento das atividades de interesse 
público. 

Alteração 58

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 3. A informação notificada só deve ser 
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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.

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 do seu parecer 
científico, nos termos do artigo 38.º e dos 
artigos 39.º a 39.º-F.

Alteração 59

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

Texto da Comissão Alteração

2. A Autoridade deve consultar as 
partes interessadas e o público sobre os 
estudos que apoiam os pedidos de 
autorização assim que forem tornados 
públicos pela Autoridade em conformidade 
com o artigo 38.º e os artigos 39.º a 39.º-F, 
a fim de determinar se estão disponíveis 
outros dados ou estudos científicos 
pertinentes sobre o objeto do pedido de 
autorização. Esta disposição não se aplica 
à apresentação de qualquer informação 
suplementar pelos requerentes durante o 
processo de avaliação dos riscos.

2. A Autoridade deve consultar as 
partes interessadas e o público sobre os 
estudos que apoiam os pedidos de 
autorização assim que forem tornados 
públicos pela Autoridade em conformidade 
com o artigo 38.º e os artigos 39.º a 39.º-F, 
a fim de determinar se estão disponíveis 
outros dados ou estudos científicos 
pertinentes sobre o objeto do pedido de 
autorização.

Alteração 60

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

Texto da Comissão Alteração

Os peritos da Comissão devem realizar 
controlos, incluindo auditorias, para obter a 
garantia de que as instalações onde se 
realizam os ensaios cumprem as normas 
pertinentes para a realização dos ensaios e 
estudos apresentados à Autoridade no 
âmbito de um pedido de autorização ao 

Os peritos da Comissão devem realizar 
controlos, incluindo auditorias, para obter a 
garantia de que as instalações onde se 
realizam os ensaios sejam independentes, 
transparentes, dotadas de pessoal com 
elevada competência e cumprem as 
normas pertinentes para a realização dos 
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abrigo da legislação alimentar da União. 
Esses controlos devem ser organizados em 
cooperação com as autoridades 
competentes dos Estados-Membros.

ensaios e estudos apresentados à 
Autoridade no âmbito de um pedido de 
autorização ao abrigo da legislação 
alimentar da União. Esses controlos devem 
ser organizados em cooperação com as 
autoridades competentes dos Estados-
Membros.

Alteração 61

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

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo da obrigação dos requerentes 
de autorizações ao abrigo da legislação 
alimentar de demonstrarem a segurança de 
uma matéria submetida a um sistema de 
autorização, a Comissão, em 
circunstâncias excecionais, pode pedir à 
Autoridade que encomende estudos 
científicos com o objetivo de verificar as 
provas utilizadas no seu processo de 
avaliação dos riscos. Os estudos 
encomendados podem ter um âmbito mais 
vasto do que as provas submetidas a 
verificação.

Sem prejuízo da obrigação dos requerentes 
de autorizações ao abrigo da legislação 
alimentar de demonstrarem a segurança de 
uma matéria submetida a um sistema de 
autorização, a Autoridade pode, sempre 
que existam dados e conclusões científicas 
contraditórias, encomendar estudos 
científicos com o objetivo de verificar as 
provas utilizadas no seu processo de 
avaliação dos riscos, a fim de obter 
maiores garantias quanto à segurança dos 
alimentos para consumo humano ou 
animal. Os estudos encomendados podem 
ter um âmbito mais vasto do que as provas 
submetidas a verificação.

Alteração 62

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

Texto da Comissão Alteração

Os estudos encomendados devem ter em 
conta a Diretiva 2010/63/UE relativa à 
proteção dos animais utilizados para fins 
científicos.
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Alteração 63

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A Autoridade deve exercer as suas 
atividades com elevado nível de 
transparência. Deve tornar públicos sem 
demora, nomeadamente:

A Autoridade deve assegurar um elevado 
nível de transparência, em conformidade
com a Convenção de Aarhus e o 
Regulamento (CE) n.º 1367/2006, sem 
prejuízo do Regulamento (CE) 
n.º 1049/2001, bem como em 
conformidade com a Diretiva 2003/4/CE, 
prevendo a divulgação ativa e sistemática 
ao público de informação ambiental. 
Deve tornar públicos sem demora, 
nomeadamente:

Alteração 64

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) as ordens do dia e as atas do 
Comité Científico e dos painéis científicos 
e dos respetivos grupos de trabalho;

a) as ordens do dia, as listas de 
participantes e as atas do Comité 
Científico e dos painéis científicos e dos 
respetivos grupos de trabalho;

Alteração 65

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 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 

Suprimido
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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;

Alteração 66

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 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

Alteração 67

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 38 – n.º 1 – parágrafo 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

Alteração 68
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 38 – n.º -1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

a-A) É aditado o seguinte n.º -1-A:

(-1-A) No momento da publicação do 
parecer científico, a Autoridade também 
deve tornar público o seguinte:

a) os dados científicos, os estudos e as 
restantes 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, tendo em conta a 
proteção das informações confidenciais e 
a proteção dos dados pessoais, em 
conformidade com os artigos 39.º a 39.º-
F;

b) as informações em que se baseiam as 
suas contribuições científicas, incluindo 
os pareceres científicos, tendo em conta a 
proteção dos dados confidenciais e a 
proteção dos dados pessoais, em 
conformidade com os artigos 39.º a 39.º-
F;

c) 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.

Alteração 69

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 38 – n.º 1-A – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A divulgação ao público das informações 
mencionadas no n.º 1, alínea c), não deve 
ser considerada como uma autorização ou 
licença explícita ou implícita para a 
utilização, reprodução ou qualquer outra 
forma de exploração dos dados e 
informações pertinentes e do seu conteúdo, 
e a sua utilização por terceiros não implica 
a responsabilidade da União Europeia.

A divulgação ao público das informações 
mencionadas no n.º 1, alínea c), não deve 
ser considerada como uma autorização ou 
licença explícita ou implícita para a 
utilização comercial, reprodução ou 
qualquer outra forma de exploração dos 
dados e informações pertinentes e do seu 
conteúdo para fins comerciais. Para evitar 
quaisquer dúvidas, as informações 
publicadas podem ser utilizadas para o 
escrutínio público dos resultados, 
nomeadamente para uma melhor 
compreensão dos potenciais efeitos 
adversos para a saúde e o ambiente, e a 
sua utilização por terceiros para esse fim
não implica a responsabilidade da União 
Europeia.

Alteração 70

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea c-A) (nova)
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 38 – n.º 3-A

Texto da Comissão Alteração

c-A) É aditado o seguinte n.º 3-A:

«3-A. O presente artigo aplica-se sem 
prejuízo da Diretiva 2003/4/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
28 de janeiro de 2003, relativa ao acesso 
do público às informações sobre 
ambiente, do Regulamento (CE) 
n.º 1049/2001 e do Regulamento (CE) 
n.º 1367/2006.»

Alteração 71

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 39 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Em derrogação do artigo 38.º, a 
Autoridade não tornará públicas 
informações relativamente às quais tenha 
sido solicitado um tratamento confidencial 
em conformidade com as condições 
estabelecidas no presente artigo.

1. Em derrogação do artigo 38.º e sem 
prejuízo do Regulamento (CE) 
n.º 1049/2001, da Diretiva 2003/4/CE e do 
princípio geral de que os interesses de 
saúde pública se sobrepõem sempre aos 
interesses privados, a Autoridade não 
tornará públicas informações relativamente 
às quais tenha sido solicitado e concedido 
um tratamento confidencial em aplicação 
das condições estabelecidas no presente 
artigo.

Alteração 72

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 39 – n.º 2 – ponto 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A) Elementos e modelos comerciais 
inovadores, fórmulas e produtos sujeitos a 
patentes cuja proteção possa ser posta em 
causa pela falta de confidencialidade 
durante o procedimento de análise inicial 
do pedido, expondo assim o requerente a 
danos e aos riscos de distorção do 
mercado e de concorrência desleal.

Alteração 73

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
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, as 
ideias inovadoras para o 
produto/substância, as quotas de mercado 
ou a estratégia comercial do requerente;
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(Esta modificação aplica-se à totalidade 
do texto. A sua adoção impõe adaptações 
técnicas em todo o texto).

Alteração 74

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 39 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) as informações que fazem parte das 
conclusões das contribuições científicas, 
incluindo os pareceres científicos, emitidas 
pela Autoridade e que dizem respeito a
efeitos previsíveis sobre a saúde.».

b) as informações que fazem parte das 
conclusões das contribuições científicas, 
incluindo os pareceres científicos, emitidas 
pela Autoridade, que evidenciam riscos de 
possíveis efeitos e ameaças para a saúde
humana ou animal ou para o ambiente;

Alteração 75

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 6
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 39 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. O presente artigo é aplicável sem 
prejuízo da Diretiva 2003/4/CE e dos 
Regulamentos (CE) n.º 1049/2001 e 
n.º 1367/2006.

Justificação

Esta formulação é necessária por razões de transparência.

Alteração 76

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 39-A – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Quando um requerente apresentar 
um pedido de confidencialidade, deve 
fornecer uma versão não confidencial e 
uma versão confidencial das informações 
fornecidas em formatos normalizados de 
dados, caso existam, nos termos do 
disposto no artigo 39.º-F. A versão não 
confidencial não deve conter as 
informações que o requerente considera 
confidenciais em conformidade com n.os 2 
e 3 do artigo 39.º. A versão confidencial 
deve conter todas as informações 
apresentadas, incluindo as informações que 
o requerente considera confidenciais. As 
informações na versão confidencial para as 
quais se solicitou um tratamento 
confidencial devem ser claramente 
marcadas. O requerente deve indicar 
claramente as razões com base nas quais se 
solicita a confidencialidade para os
diferentes elementos de informação.

2. Quando um requerente apresentar 
um pedido de confidencialidade, deve 
fornecer uma versão não confidencial e 
uma versão confidencial das informações 
fornecidas em formatos normalizados de 
dados, caso existam, nos termos do 
disposto no artigo 39.º-F. A versão não 
confidencial não deve editar, com barras 
pretas, as informações para as quais o 
requerente solicite tratamento confidencial
em conformidade com n.os 2 e 3 do 
artigo 39.º. A versão confidencial deve 
conter todas as informações apresentadas, 
incluindo as informações que o requerente 
considera confidenciais. As informações na 
versão confidencial para as quais se 
solicitou um tratamento confidencial 
devem ser claramente marcadas. O 
requerente deve indicar claramente as 
justificações verificáveis com base nas 
quais se solicita a confidencialidade para 
cada um dos diferentes elementos de 
informação.

Alteração 77

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 tiver 
objeções à 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.
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Alteração 78

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 39-B – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) adotar uma decisão fundamentada 
sobre o pedido de confidencialidade, tendo 
em conta as observações do requerente, no 
prazo de dez semanas a contar da data de 
receção do pedido de confidencialidade no 
que diz respeito aos pedidos de 
autorização, e o mais rapidamente possível 
no caso de dados e informações 
suplementares, e notificar o requerente e 
informar a Comissão e os Estados-
Membros, conforme adequado, da sua 
decisão; e

d) adotar uma decisão fundamentada 
sobre o pedido de confidencialidade, tendo 
em conta as observações do requerente, no 
prazo de oito semanas a contar da data de 
receção do pedido de confidencialidade no 
que diz respeito aos pedidos de 
autorização, e o mais rapidamente possível 
no caso de dados e informações 
suplementares, e notificar o requerente e 
informar a Comissão e os Estados-
Membros, em todos os casos, da sua 
decisão; e

Alteração 79

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) 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 e no máximo quatro 
semanas depois de o requerente ter sido 
notificado da sua decisão nos termos da 
alínea d).

Alteração 80

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7
Regulamento (CE) n.º 178/2002
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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 
não sejam tornadas públicas até que uma 
decisão sobre o pedido de 
confidencialidade tenha sido tomada pela 
Autoridade e esta tenha publicado o seu 
parecer científico. 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.

Alteração 81

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 39-D – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se um requerente no âmbito de um 
procedimento de autorização retirar ou 
tiver retirado um pedido, a Autoridade, a 
Comissão e os Estados-Membros devem 
respeitar a confidencialidade das 
informações comerciais e industriais, tal 
como aceite pela Autoridade em
conformidade com os artigos 39.º a 39.º-F. 
O pedido de autorização deve ser 
considerado retirado a partir do momento 
em que o organismo competente que 
recebeu o pedido de autorização inicial 
receba um pedido escrito nesse sentido. Se 
a retirada do pedido de autorização ocorrer 
antes de a Autoridade ter tomado uma 
decisão sobre o pedido de 
confidencialidade pertinente, a Autoridade, 
a Comissão e os Estados-Membros não 
devem tornar públicas as informações para 

3. Se um requerente no âmbito de um 
procedimento de autorização retirar ou 
tiver retirado um pedido, a Autoridade, a 
Comissão e os Estados-Membros devem 
respeitar a confidencialidade das 
informações comerciais e industriais, tal 
como aceite pela Autoridade em 
conformidade com os artigos 39.º a 39.º-F. 
O pedido de autorização deve ser 
considerado retirado a partir do momento 
em que o organismo competente que 
recebeu o pedido de autorização inicial 
receba um pedido escrito nesse sentido. Se 
a retirada do pedido de autorização ocorrer 
antes de a Autoridade ter tomado uma 
decisão sobre o pedido de 
confidencialidade pertinente, a Autoridade, 
a Comissão e os Estados-Membros não 
devem tornar públicas quaisquer
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as quais tenha sido solicitado tratamento 
confidencial.

informações relativas ao pedido de 
autorização previsto.

Alteração 82

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 39-E – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

a) o nome e endereço do requerente; a) o nome do requerente;

Alteração 83

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, representando uma ameaça 
para a sua independência e apreciação 
autónoma, pelo que estes dados não devem 
ser tornados públicos, a menos que exista 
um interesse público superior.

Alteração 84

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 7
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 39-G – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração
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Os sistemas de informação operados pela 
Autoridade para armazenar os seus dados, 
incluindo dados confidenciais e pessoais, 
devem ser concebidos com vista a garantir 
um elevado nível de segurança, apropriado
aos riscos de segurança em causa, tendo 
em conta os artigos 39.º a 39.º-F do 
presente regulamento. O acesso deve 
assentar, pelo menos, num sistema que 
exija uma autenticação de dois fatores ou 
que proporcione um nível de segurança 
equivalente. O sistema deve garantir que 
qualquer acesso ao sistema é plenamente 
auditável.».

Os sistemas de informação operados pela 
Autoridade para armazenar os seus dados, 
incluindo dados confidenciais e pessoais, 
devem ser concebidos de forma a garantir 
as mais elevadas normas de segurança
apropriadas aos riscos de segurança em 
causa, tendo em conta os artigos 39.º a 
39.º-F do presente regulamento. O acesso 
deve assentar, pelo menos, num sistema 
que exija uma autenticação de dois fatores 
ou que proporcione um nível de segurança 
equivalente. O sistema deve garantir que 
qualquer acesso ao sistema é plenamente 
auditável.».

Alteração 85

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 57-A – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Os atos delegados adotados em 
aplicação do disposto no artigo 8.º-C, só 
entram em vigor se nem o Parlamento 
Europeu nem o Conselho formularem 
objeções no prazo de dois meses a contar 
da notificação do ato a estas duas 
instituições ou se, antes do termo desse 
prazo, o Parlamento Europeu e o Conselho 
informarem a Comissão de que não 
formularão objeções. O referido prazo 
pode ser prorrogado por dois meses por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.».

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 86

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 61 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração
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2. O mais tardar cinco anos após a 
data a que se refere o artigo [data de 
entrada em vigor do regulamento que altera 
o regulamento LAG] e posteriormente de 
cinco em cinco anos, a Comissão deve 
avaliar o desempenho da Autoridade em 
relação aos seus objetivos, mandato, 
tarefas, procedimentos e localização, em 
conformidade com as orientações da 
Comissão. A avaliação examinará a 
eventual necessidade de modificar o 
mandato da Autoridade e as implicações 
financeiras dessa modificação.

2. O mais tardar cinco anos após a 
data a que se refere o artigo [data de 
entrada em vigor do regulamento que altera 
o regulamento LAG] e posteriormente de 
cinco em cinco anos, a Comissão deve 
avaliar o desempenho da Autoridade em 
relação aos seus objetivos, mandato, 
tarefas, procedimentos e localização, em 
conformidade com as orientações da 
Comissão. A avaliação examinará a 
eventual necessidade de modificar o 
mandato da Autoridade e as implicações 
financeiras dessa modificação. Em 
contrapartida, se a avaliação demonstrar 
que os objetivos definidos estão a ser 
alcançados e que as tarefas atribuídas 
estão a ser executadas, deve ser analisada 
a possibilidade de aumentar o 
investimento com vista a alcançar 
resultados mais ambiciosos.

Alteração 87

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 61 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se a Comissão entender que a 
continuidade da Autoridade deixou de se 
justificar tendo em conta os objetivos, 
mandato e tarefas que lhe foram 
atribuídos, pode propor que as disposições
pertinentes do presente regulamento 
sejam alteradas em conformidade ou 
revogadas.

Suprimido

Alteração 88

Proposta de regulamento
Artigo 1 – parágrafo 1 – ponto 11
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 61 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão dará conta dos 
resultados da avaliação ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e ao Conselho de 
Administração. Os resultados da 
avaliação serão tornados públicos.».

4. As avaliações e recomendações a 
que se referem os n.os 1 e 2 devem ser 
transmitidas ao Conselho e ao Parlamento 
Europeu, e tornadas públicas.

Alteração 89

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo)
Diretiva 2001/18/CE
Artigo 24 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A) No artigo 24.º, é aditado o seguinte 
n.º 3-A:

«3-A. A obrigação de divulgar 
proativamente as informações 
estabelecidas no n.º 1 do presente artigo, 
em linha com o artigo 25.º do presente 
regulamento e com os artigos 38.º e 39.º 
do Regulamento (CE) n.º 178/2002, não 
prejudica o direito de qualquer pessoa 
singular ou coletiva de aceder a 
documentos mediante pedido, conforme 
estabelecido no Regulamento (CE) 
n.º 1049/2001 e no Regulamento (CE) 
n.º 1367/2006.»

Alteração 90

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo1 – 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 

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 
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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.».

notificador/requerente, ao mesmo tempo 
que o seu parecer científico, 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.».

Alteração 91

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, ao 
mesmo tempo que o seu parecer científico
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.

Alteração 92

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 9
Regulamento (CE) n.º 1829/2003
Artigo 29 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A obrigação de divulgar 
proativamente as informações 
estabelecidas no n.º 1 do presente artigo, 
em linha com o artigo 30.º do presente 
regulamento e com os artigos 38.º e 39.º 
do Regulamento (CE) n.º 178/2002, não 
prejudica o direito de qualquer pessoa 
singular ou coletiva de aceder a 



PE625.400v02-00 50/61 AD\1165398PT.docx

PT

documentos mediante pedido, conforme 
estabelecido no Regulamento (CE) 
n.º 1049/2001 e no Regulamento (CE) 
n.º 1367/2006.

Alteração 93

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 1 – ponto 10
Regulamento (CE) n.º 1829/2003
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:

2. As informações relacionados com 
o que se segue não serão consideradas 
confidenciais:

a) Informações sobre as sequências de 
ADN, com exceção das sequências 
utilizadas para efeitos de deteção, 
identificação e quantificação do evento de 
transformação; e

a) O nome e a composição do OGM, do 
género alimentício ou do alimento para 
animais a que se referem o artigo 3.º, n.º 
1, e o artigo 15.º, n.º 1, e, se aplicável, a 
indicação do substrato e do 
microrganismo;

b) Padrões e estratégias de reprodução. b) A descrição geral do OGM e o nome e 
o endereço do detentor da autorização;

c) As características físico-químicas e 
biológicas do OGM, do género alimentício 
ou do alimento para animais a que se 
referem o artigo 3.º, n.º 1, e o artigo 15.º, 
n.º 1;

d) Os efeitos do OGM, do género 
alimentício ou do alimento para animais a 
que se referem o artigo 3.º, n.º 1, e o 
artigo 15.º, n.º 1, sobre a saúde humana e 
animal e sobre o ambiente;

e) Os efeitos do OGM, do género 
alimentício ou do alimento para animais a 
que se referem o artigo 3.º, n.º 1, e o 
artigo 15.º, n.º 1, sobre as características 
dos produtos animais e as suas 
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propriedades nutricionais;

f) Os métodos de deteção, incluindo a 
amostragem e a identificação do evento de 
transformação e, se for caso disso, de 
deteção e identificação do evento de 
transformação no género alimentício ou 
no alimento para animais a que se 
referem o artigo 3.º, n.º 1, e o artigo 15.º, 
n.º 1;

g) Informações relativas ao tratamento 
dos resíduos e à intervenção em caso de 
emergência.

Justificação

O n.º 2 apenas retoma a atual redação do Regulamento 1829/2003. Se o objetivo da proposta 
é reforçar a transparência, então, em vez de alargar a lista de informações que podem ser 
mantidas confidenciais, devem ser preservadas as disposições atuais relativas às informações 
que jamais podem ser mantidas confidenciais.

Alteração 94

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, a qualquer informação fornecida 
pelo requerente e, ao mesmo tempo, ao seu 
parecer científico, em conformidade com o 
artigo 18.º»;

Alteração 95

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1831/2003
Artigo 17 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A) No artigo 17.º, é aditado o seguinte 



PE625.400v02-00 52/61 AD\1165398PT.docx

PT

n.º 2-A:

«2-A.  A obrigação de divulgar 
proativamente as informações 
estabelecidas no presente artigo, em linha 
com os artigos 38.º e 39.º do Regulamento 
(CE) n.º 178/2002, não prejudica o direito 
de qualquer pessoa singular ou coletiva 
de aceder a documentos mediante pedido, 
conforme estabelecido no Regulamento 
(CE) n.º 1049/2001 e no Regulamento 
(CE) n.º 1367/2006.

Alteração 96

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, ao 
mesmo tempo que o seu 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.

Alteração 97

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1831/2003
Artigo 18 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A autoridade aplica os princípios 
do Regulamento (CE) n.º 1049/2001 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 
de maio de 2001, relativo ao acesso 
público aos documentos do Parlamento 
Europeu, do Conselho e da Comissão, 
quando tratar pedidos de acesso a 
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documentos detidos pela autoridade.

Alteração 98

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1831/2003
Artigo 18 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Os Estados-Membros, a Comissão 
e a autoridade devem manter 
confidenciais todas as informações 
classificadas como tal ao abrigo do n.º 2, 
exceto quando for conveniente que essas 
informações sejam tornadas públicas, 
para proteger a saúde humana ou animal 
ou o ambiente. Os Estados-Membros 
devem tratar os pedidos de acesso a 
documentos recebidos no âmbito do 
presente regulamento em conformidade 
com o artigo 5.º do Regulamento (CE) 
n.º 1049/2001.

Alteração 99

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, 
quando publica o seu parecer científico 
em conformidade com os artigos 14.º e 
15.º.»;

Alteração 100

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – ponto 2
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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, 
ao mesmo tempo que o seu parecer 
científico, 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.».

Alteração 101

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 2065/2003
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A) No artigo 14.º, é aditado o seguinte 
n.º 1-A:

«1-A. A obrigação de divulgar 
proativamente as informações 
estabelecidas no n.º 1 do presente artigo, 
em linha com os artigos 38.º e 39.º do 
Regulamento (CE) n.º 178/2002, não 
prejudica o direito de qualquer pessoa 
singular ou coletiva de aceder a 
documentos mediante pedido, conforme 
estabelecido no Regulamento (CE) 
n.º 1049/2001 e no Regulamento (CE) 
n.º 1367/2006.»

Alteração 102

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 178/2002
Artigo 15 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) e a autoridade deve avaliar o 
pedido de confidencialidade apresentado 
pelo requerente.

b) A autoridade deve avaliar o pedido 
de confidencialidade apresentado pelo 
requerente e deve ser obrigada a dar uma 
resposta, bem como a fornecer a 
justificação necessária, no prazo de 2 
meses a contar da data de receção do 
pedido.

Alteração 103

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a)
Regulamento (CE) n.º 1935/2004
Artigo 9 – n.º 1 – 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 19.º e 
20.º.»;

ii) garantir o acesso do público ao 
pedido, às informações de apoio 
pertinentes e a qualquer informação 
suplementar apresentada pelo requerente, 
ao mesmo tempo que ao seu parecer 
científico, em conformidade com os 
artigos 19.º e 20.º.»;

Alteração 104

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1935/2004
Artigo 19 – 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, e o artigo 20.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, ao 
mesmo tempo que o seu 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, e o artigo 20.º 
do presente regulamento.».
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Alteração 105

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1 – ponto 2-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1935/2004
Artigo 19 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A) No artigo 19.º, é aditado o seguinte 
n.º 2-A:

«2-A. A obrigação de divulgar 
proativamente as informações 
estabelecidas no n.º 1 não prejudica o 
direito de qualquer pessoa singular ou 
coletiva de aceder a documentos mediante 
pedido, conforme estabelecido no 
Regulamento (CE) n.º 1049/2001 e no 
Regulamento (CE) n.º 1367/2006.»

Alteração 106

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 – ponto 2
Regulamento (CE) n.º 1331/2008
Artigo 11 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A obrigação de divulgar proativamente as 
informações estabelecidas no n.º 1 do 
presente artigo, em linha com o artigo 
12.º do presente regulamento e com os 
artigos 38.º e 39.º do Regulamento (CE) 
n.º 178/2002, não prejudica o direito de 
qualquer pessoa singular ou coletiva de 
aceder a documentos mediante pedido, 
conforme estabelecido no Regulamento 
(CE) n.º 1049/2001 e no Regulamento 
(CE) n.º 1367/2006.

Alteração 107

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1 – ponto 3
Regulamento (CE) n.º 1331/2008
Artigo 12 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão, a Autoridade e os 
Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias, nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1049/2001, para 
assegurar a devida confidencialidade das 
informações recebidas ao abrigo do 
presente regulamento, com exceção das 
informações que devam ser tornadas 
públicas, caso as circunstâncias o exijam, 
a fim de proteger a saúde humana ou 
animal e o ambiente.

Alteração 108

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 1 – ponto 5-A (novo)
Regulamento (CE) n.º 1107/2009
Artigo 63 – n.º 3

Texto em vigor Alteração

5-A) No artigo 63.º, o n.º 3 passa a ter a 
seguinte redação:

3. O presente artigo não prejudica a 
aplicação da Diretiva 2003/4/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 28
de janeiro de 2003, relativa ao acesso do 
público às informações sobre ambiente. 

3. O presente artigo não prejudica a 
aplicação da Diretiva 2003/4/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
28 de janeiro de 2003, relativa ao acesso do 
público às informações sobre ambiente, do 
Regulamento (CE) n.º 1049/2001 e do 
Regulamento (CE) n.º 1367/2006.

Alteração 109

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 2015/2283
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se a Comissão solicitar um parecer 
da Autoridade Europeia para a Segurança 
dos Alimentos («Autoridade»), esta deve 
assegurar o acesso do público ao pedido 

3. Se a Comissão solicitar um parecer 
da Autoridade Europeia para a Segurança 
dos Alimentos («Autoridade»), esta deve 
assegurar o acesso do público ao pedido 
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em conformidade com o artigo 23.º e dar o 
seu parecer sobre se a atualização é 
suscetível de afetar a saúde humana.».

em conformidade com o artigo 23.º 
quando publica o seu parecer sobre se a 
atualização é suscetível de afetar a saúde 
humana.».

Alteração 110

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 3 – alínea b)
Regulamento (CE) n.º 2015/2283
Artigo 16 – parágrafo 2 – última frase

Texto da Comissão Alteração

«A Autoridade deve garantir o acesso do 
público ao pedido, às informações de 
apoio pertinentes e a qualquer 
informação suplementar apresentada pelo 
requerente em conformidade com o 
artigo 23.º.».

«A Autoridade deve garantir o acesso do 
público aos elementos não confidenciais 
do pedido e à notificação relativa às 
preocupações em matéria de segurança, 
nos termos do artigo 15.º, assim que 
publica o seu parecer científico em 
conformidade com o artigo 23.º.».

Alteração 111

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 4
Regulamento (CE) n.º 2015/2283
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se Comissão solicitar um parecer 
em conformidade com os artigos 10.º, n.º 3, 
e 16.º do presente regulamento, 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, bem 
como com o presente artigo.

1. Se Comissão solicitar um parecer 
em conformidade com os artigos 10.º, n.º 3, 
e 16.º do presente regulamento, 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, bem 
como com o presente artigo, assim que 
publica o seu parecer sobre o pedido.

Alteração 112
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 1 – ponto 4-A (novo)
Regulamento (UE) n.º 2015/2283
Artigo 25 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A) No artigo 25.º, é aditado o seguinte 
n.º 1-A:

«1-A. A obrigação de divulgar 
proativamente as informações 
estabelecidas no presente regulamento, 
em linha com os artigos 38.º e 39.º do 
Regulamento (CE) n.º 178/2002, não 
prejudica o direito de qualquer pessoa 
singular ou coletiva de aceder a 
documentos mediante pedido, conforme 
estabelecido no Regulamento (CE) 
n.º 1049/2001 e no Regulamento (CE) 
n.º 1367/2006.»
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