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Alteração apresentada por Åsa Westlund

Alteração 27
Considerando 7 bis (novo)

(7 bis) Os critérios estabelecidos nos 
Regulamentos (CE) nº XXX/2006, (CE) 
nº YYY/2006 e (CE) nº ZZZ/2006 para fins 
de autorização também devem ser 
preenchidos para obter uma autorização 
nos termos do presente regulamento.

Or. en

Justificação

Trata-se de uma evidência, mas este critério não está claramente formulado na proposta da 
Comissão. 
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Alteração apresentada por David Martin e Åsa Westlund

Alteração 28
Considerando 9

(9) Em conformidade com o quadro de 
avaliação dos riscos em matéria de 
segurança dos géneros alimentícios 
estabelecido pelo Regulamento (CE) 
n.° 178/2002 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 28 de Janeiro de 2002 que 
determina os princípios e normas gerais da 
legislação alimentar, cria a Autoridade 
Europeia para a Segurança dos Alimentos e 
estabelece procedimentos em matéria de 
segurança dos alimentos, a colocação no 
mercado das substâncias só deve ser 
autorizada após uma avaliação científica ao 
mais elevado nível possível dos riscos que 
apresentam para a saúde humana. Esta 
avaliação, que deve ser efectuada sob a 
responsabilidade da Autoridade Europeia 
para a Segurança dos Alimentos (a 
Autoridade), deve ser seguida de uma 
decisão de gestão dos riscos tomada pela 
Comissão, no âmbito de um procedimento 
regulamentar que assegure uma cooperação 
estreita entre a Comissão e os Estados-
Membros.

(9) Em conformidade com o quadro de 
avaliação dos riscos em matéria de 
segurança dos géneros alimentícios 
estabelecido pelo Regulamento (CE) 
n.° 178/2002 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 28 de Janeiro de 2002 que 
determina os princípios e normas gerais da 
legislação alimentar, cria a Autoridade 
Europeia para a Segurança dos Alimentos e 
estabelece procedimentos em matéria de 
segurança dos alimentos, a colocação no 
mercado das substâncias só deve ser 
autorizada após uma avaliação científica 
independente ao mais elevado nível possível 
dos riscos que apresentam para a saúde 
humana. Esta avaliação, que deve ser 
efectuada sob a responsabilidade da 
Autoridade Europeia para a Segurança dos 
Alimentos (a Autoridade), deve ser seguida 
de uma decisão de gestão dos riscos tomada 
pela Comissão, no âmbito de um 
procedimento regulamentar que assegure 
uma cooperação estreita entre a Comissão e 
os Estados-Membros.

Or. en

Alteração apresentada por Mojca Drčar Murko

Alteração 29
Considerando 10

(10) Reconhece-se que a avaliação científica 
dos riscos não pode, só por si, em alguns 
casos, fornecer todas as informações sobre 
as quais se deve basear uma decisão em 
matéria de gestão dos riscos e que outros 
factores legítimos e pertinentes no domínio 
em consideração podem ser tidos em conta.

(10) Reconhece-se que a avaliação científica 
dos riscos não pode, só por si, fornecer todas 
as informações sobre as quais se deve basear 
uma decisão em matéria de gestão dos riscos 
e que outros factores legítimos e pertinentes 
no domínio em consideração devem ser tidos 
em conta.

Or. en
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Justificação

Devem ser tidos em conta, em todos os casos, outros factores legítimos com relevância nesta 
matéria: problemas de segurança relacionados com a saúde do consumidor, necessidades 
tecnológicas razoáveis e vantagens e inconvenientes para o consumidor.

Alteração apresentada por David Martin e Åsa Westlund

Alteração 30
Considerando 13

(13) O procedimento de autorização 
uniforme das substâncias deve corresponder 
às exigências de transparência e de 
informação do público, garantindo do 
mesmo passo o direito de o requerente 
preservar a confidencialidade de certas 
informações.

(13) O procedimento de autorização 
uniforme das substâncias deve corresponder 
às exigências de transparência e de 
informação do público, garantindo do 
mesmo passo o direito de o requerente 
preservar a confidencialidade de certas 
informações, em casos específicos e 
devidamente fundamentados.

Or. en

Alteração apresentada por David Martin e Åsa Westlund

Alteração 31
Considerando 16

(16) Com uma preocupação de eficácia e de 
simplificação legislativa, convém examinar 
a médio prazo a oportunidade de alargar o 
âmbito de aplicação do procedimento 
uniforme a autras regulamentações 
existentes no domínio alimentar.

(16) Com uma preocupação de eficácia e de 
simplificação legislativa, convém examinar, 
em consulta com todas as partes 
interessadas, a médio prazo, a oportunidade 
de alargar o âmbito de aplicação do 
procedimento uniforme a outras
regulamentações existentes no domínio 
alimentar.

Or. en

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 32
Considerando 18
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(18) As medidas necessárias à execução do 
presente regulamento deverão ser aprovadas 
nos termos da Decisão 1999/468/CE do 
Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa 
as regras de exercício das competências de 
execução atribuídas à Comissão9,

(18) As medidas necessárias à execução do 
presente regulamento deverão ser aprovadas 
nos termos da Decisão 1999/468/CE do 
Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa 
as regras de exercício das competências de 
execução atribuídas à Comissão9. A 
Comissão consultará, na medida do 
necessário, as partes interessadas ao
preparar as medidas que deverão ser 
apresentadas ao comité indicado na 
referida decisão,

9 JO L 184 de 17.7.1999, p. 23. 9 JO L 184 de 17.7.1999, p. 23. Decisão alterada pela 
Decisão 2006/512/CE (JO L 200 de 22.7.2006, p. 
11). 

Or. en

Justificação

Convém prever disposições específicas que permitam a consulta informal das partes 
interessadas antes da tomada de qualquer decisão pelo Comité Permanente da Cadeia 
Alimentar e da Saúde Animal, a fim de garantir um máximo de transparência e abertura.

Alteração apresentada por Carl Schlyter e Bart Staes

Alteração 33
Artigo 1, nº 1

1. O presente regulamento estabelece um 
procedimento de avaliação e de autorização 
uniforme (em seguida designado 
“procedimento uniforme”) dos aditivos 
alimentares, das enzimas alimentares, e dos 
aromas alimentares e fontes de aromas 
alimentares utilizados ou destinados a serem 
utilizados nos ou sobre os géneros 
alimentícios (em seguida designados 
“substâncias”), que contribui para a livre 
circulação dessas substâncias na 
Comunidade.

1. O presente regulamento estabelece um 
procedimento de avaliação e de autorização 
uniforme (em seguida designado 
“procedimento uniforme”) dos aditivos 
alimentares, das enzimas alimentares, e dos 
aromas alimentares e fontes de aromas 
alimentares utilizados ou destinados a serem 
utilizados nos ou sobre os géneros 
alimentícios (em seguida designados 
“substâncias”), que contribui para a 
melhoria da protecção dos consumidores e 
da saúde pública na Comunidade.

Or. en

Justificação

O regulamento deve ter por objectivo a garantia de um elevado nível de saúde pública e de 
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protecção dos consumidores em toda a Comunidade.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 34
Artigo 1, nº 1, parágrafo 1 bis (novo)

O presente regulamento não é aplicável aos 
produtos autorizados nos termos do 
Regulamento (CE) nº 2065/2003 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 10 
de Novembro de 2003, relativo aos 
aromatizantes de fumo utilizados ou 
destinados a serem utilizados nos ou sobre 
os géneros alimentícios. 
1 JO L 309 de 26.11.2003, p. 1.

Or. de

Justificação

Os aromatizantes de fumo estão suficiente e adequadamente regulamentados no Regulamento 
(CE) nº 2065/2003. Pretende-se com esta exclusão explícita uma maior clareza jurídica.

Alteração apresentada por Carl Schlyter e Bart Staes

Alteração 35
Artigo 2, nº 1

1. No âmbito de cada legislação alimentar 
sectorial, as substâncias cuja colocação no 
mercado da Comunidade é autorizada 
figuram numa lista cujo conteúdo se 
encontra determinado pela referida 
legislação (em seguida designada «lista 
comunitária»). A lista comunitária é 
actualizada pela Comissão e é publicada no 
Jornal Oficial da União Europeia.

1. No âmbito de cada legislação alimentar 
sectorial, as substâncias cuja colocação no 
mercado da Comunidade é autorizada 
figuram numa lista cujo conteúdo se 
encontra determinado pela referida 
legislação (em seguida designada «lista 
comunitária»). A lista comunitária é 
actualizada por um regulamento do 
Parlamento Europeu e do Conselho e 
publicada no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Or. en
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Justificação

A maior parte das modificações e actualizações da lista comunitária têm sido objecto de 
debates controversos, tanto no Parlamento como no Conselho. Apesar de, frequentemente, ter 
sido possível chegar a acordo em primeira leitura, a decisão final não deve ser deixada à 
Comissão e respectivo processo de comitologia.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 36
Artigo 2, nº 1, parágrafo 1 bis (novo)

As substâncias autorizadas constantes da 
lista comunitária podem ser utilizadas por 
qualquer operador do sector alimentar nas 
condições que lhes são aplicáveis, se a sua 
utilização não for restringida pelo disposto 
no nº 6 bis do artigo 12º.

Or. de

Justificação

A inclusão de uma substância nas listas comunitárias requer a realização de estudos 
exaustivos de segurança toxicológica. É compreensível que os produtores responsáveis que 
os realizam e dessa forma incorrem em importantes despesas tenham interesse, pelo menos 
durante algum tempo, em lucrar com as vantagens inerentes à respectiva autorização (ver 
alteração Schnellhardt ao artigo 12º).

Alteração apresentada por Mojca Drčar Murko

Alteração 37
Artigo 3, nº 2, parágrafo 2

Contudo, quanto às actualizações visadas 
nas alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo 2.º, a 
Comissão só solicita o parecer da 
Autoridade e as actualizações forem 
susceptíveis de afectar a saúde pública.

Contudo, quanto às actualizações visadas 
nas alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo 2.º, a 
Comissão só solicita o parecer da 
Autoridade e as actualizações forem 
susceptíveis de afectar a saúde humana.

Or. en
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Alteração apresentada por Åsa Westlund

Alteração 38
Artigo 3, nºs 3 e 4

3. O procedimento uniforme termina com a 
adopção, pela Comissão, de um regulamento 
de actualização, em conformidade com o 
artigo 7.º.

3. O procedimento uniforme termina com a 
adopção, pelo Parlamento Europeu e o 
Conselho, de um regulamento de 
actualização.

4. Em derrogação ao n.º 3, a Comissão pode 
terminar o procedimento uniforme e 
renunciar à actualização prevista, em 
qualquer fase do procedimento, se 
considerar que tal actualização não se 
justifica. Se for necessário, terá em conta o 
parecer da Autoridade, todas as disposições 
pertinentes da legislação comunitária e 
outros factores legítimos úteis para a questão 
em apreço.

4. Em derrogação ao n.º 3, a Comissão pode 
terminar o procedimento uniforme e 
renunciar à actualização prevista, em 
qualquer fase do procedimento, enquanto 
não for apresentada uma proposta de 
regulamento ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, se considerar que tal actualização 
não se justifica. Se for necessário, terá em 
conta o parecer da Autoridade, todas as 
disposições pertinentes da legislação 
comunitária e outros factores legítimos úteis 
para a questão em apreço.

Neste caso, se for necessário, a Comissão 
informa directamente o requerente indicando 
na sua carta os motivos pelos quais 
considera que a actualização não se justifica.

Neste caso, se for necessário, a Comissão 
informa directamente o requerente indicando 
na sua carta os motivos pelos quais 
considera que a actualização não se justifica.

Or. en

Justificação

O processo uniforme deve basear-se na co-decisão. As modificações e actualizações da lista 
comunitária têm sido com frequência objecto de debates controversos, tanto no Parlamento 
como no Conselho, pelo que a decisão final não deve ser deixada à Comissão e respectivo 
processo de comitologia. 

Alteração apresentada por Carl Schlyter e Bart Staes

Alteração 39
Artigo 3, nº 3

3. O procedimento uniforme termina com a 
adopção, pela Comissão, de um regulamento 
de actualização, em conformidade com o 
artigo 7.º.

3. O procedimento uniforme termina com a 
adopção, pela Comissão, de uma proposta 
legislativa de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho para actualização, 
em conformidade com o artigo 7.º.
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Or. en

Justificação

A maior parte das modificações e actualizações da lista comunitária têm sido objecto de 
debates controversos, tanto no Parlamento como no Conselho. Apesar de, frequentemente, ter 
sido possível chegar a acordo em primeira leitura, a decisão final não deve ser deixada à 
Comissão e respectivo processo de comitologia.

Alteração apresentada por Carl Schlyter e Bart Staes

Alteração 40
Artigo 4, nº 1

1. Quando lhe é entregue um pedido de 
actualização da lista comunitária, a 
Comissão deve:

1. Quando lhe é entregue um pedido de 
actualização da lista comunitária, a 
Comissão deve:

a) confirmar ao requerente, por escrito, a 
recepção do pedido no prazo de 14 dias úteis 
a contar da referida recepção.

a) confirmar ao requerente, por escrito, a 
recepção do pedido no prazo de 14 dias úteis 
a contar da referida recepção.

b) se for necessário, comunicar o pedido à 
Autoridade e solicitar o seu parecer.

b) comunicar o pedido à Autoridade e 
solicitar o seu parecer.

A Comissão comunica o pedido aos Estados 
Membros.

A Comissão comunica o pedido ao 
Parlamento Europeu e aos 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

A maior parte das modificações e actualizações da lista comunitária têm sido objecto de 
debates controversos, tanto no Parlamento como no Conselho. Apesar de, frequentemente, ter 
sido possível chegar a acordo em primeira leitura, a decisão final não deve ser deixada à 
Comissão e respectivo processo de comitologia.

Alteração apresentada por David Martin

Alteração 41
Artigo 4

1. Quando lhe é entregue um pedido de 
actualização da lista comunitária, a 
Comissão deve:

1. Quando lhe é entregue um pedido de 
actualização da lista comunitária, a 
Comissão deve:
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a) confirmar ao requerente, por escrito, a 
recepção do pedido no prazo de 14 dias úteis 
a contar da referida recepção.

a) confirmar ao requerente, por escrito, a 
recepção do pedido no prazo de 14 dias úteis 
a contar da referida recepção.

b) se for necessário, comunicar o pedido à 
Autoridade e solicitar o seu parecer.

b) se for necessário, comunicar o pedido à 
Autoridade e solicitar o seu parecer.

A Comissão comunica o pedido aos Estados 
Membros.

A Comissão comunica o pedido aos Estados 
Membros e às partes interessadas.

2. Quando dá início ao procedimento por 
iniciativa própria, a Comissão informa os 
Estados Membros e, se for caso disso, 
apresenta um pedido de parecer à 
Autoridade.

2. Quando dá início ao procedimento por 
iniciativa própria, a Comissão informa os 
Estados Membros e todas as partes 
interessadas e, se for caso disso, apresenta 
um pedido de parecer à Autoridade.

Or. en

Alteração apresentada por Carl Schlyter e Bart Staes

Alteração 42
Artigo 6, nº 1

1. Nos casos devidamente justificados em
que a Autoridade solicita informações 
complementares ao requerente, o prazo 
previsto no .º 1 do artigo 5.º pode ser 
prorrogado. A Autoridade fixa, após 
consulta do requerente, um prazo para 
apresentar estas informações e informa a 
Comissão do prazo suplementar necessário. 
Se a Comissão não levantar objecções nos 8 
dias úteis seguintes à recepção da 
informação apresentada pela Autoridade, é 
automaticamente acrescentado o prazo
suplementar ao prazo previsto no n.º 1 do 
artigo 5.º. 

1. Sempre que a Autoridade solicita 
informações complementares ao requerente, 
o prazo previsto no .º 1 do artigo 5.º pode ser 
prorrogado. A Autoridade fixa, após 
consulta do requerente, um prazo para 
apresentar estas informações e informa a 
Comissão do prazo suplementar necessário. 
Se a Comissão não levantar objecções nos 8 
dias úteis seguintes à recepção da 
informação apresentada pela Autoridade, é 
automaticamente acrescentado o prazo 
suplementar ao prazo previsto no n.º 1 do 
artigo 5.º. 

Or. en

Justificação

Se juntamente com o pedido não são fornecidas todas as informações de que a Autoridade 
carece para avaliar os riscos de uma dada substância, convém alargar o período previsto 
para permitir a realização de uma avaliação de risco séria.
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Alteração apresentada por Åsa Westlund

Alteração 43
Artigo 7

No prazo de 9 meses a contar da emissão do 
parecer da Autoridade, a Comissão deve 
apresentar ao Comité referido no n.º 1 do 
artigo 14.º um projecto de regulamento para 
actualização da lista comunitária, tomando 
em consideração o parecer da Autoridade, 
quaisquer disposições pertinentes da 
legislação comunitária e outros factores 
legítimos e pertinentes para a matéria em 
apreço.

No prazo de 9 meses a contar da emissão do 
parecer da Autoridade, a Comissão deve 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho uma proposta de regulamento 
para actualização da lista comunitária, 
tomando em consideração o parecer da 
Autoridade, quaisquer disposições 
pertinentes da legislação comunitária e 
outros factores legítimos e pertinentes para a 
matéria em apreço.

Sempre que o projecto de regulamento não 
estiver de acordo com o parecer da 
Autoridade, a Comissão deve dar uma 
explicação para essa divergência.

Sempre que a proposta de regulamento não 
estiver de acordo com o parecer da 
Autoridade, a Comissão deve dar uma 
explicação para essa divergência.

O projecto é adoptado nos termos do n.º 2 
do artigo 14.º.

Or. en

Justificação

A maior parte das modificações e actualizações da lista comunitária têm sido objecto de 
debates controversos, tanto no Parlamento como no Conselho. Apesar de, frequentemente, ter 
sido possível chegar a acordo em primeira leitura, a decisão final não deve ser deixada à 
Comissão e respectivo processo de comitologia.

Alteração apresentada por Carl Schlyter e Bart Staes

Alteração 44
Artigo 7

No prazo de 9 meses a contar da emissão do 
parecer da Autoridade, a Comissão deve 
apresentar ao Comité referido no n.º 1 do 
artigo 14.º um projecto de regulamento para 
actualização da lista comunitária, tomando 
em consideração o parecer da Autoridade, 
quaisquer disposições pertinentes da 
legislação comunitária e outros factores 
legítimos e pertinentes para a matéria em 

No prazo de 9 meses a contar da emissão do 
parecer da Autoridade, a Comissão deve 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho uma proposta de regulamento 
para actualização da lista comunitária, 
tomando em consideração o parecer da 
Autoridade, quaisquer disposições 
pertinentes da legislação comunitária e 
outros factores legítimos e pertinentes para a 
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apreço. matéria em apreço.
Sempre que o projecto de regulamento não 
estiver de acordo com o parecer da 
Autoridade, a Comissão deve dar uma 
explicação para essa divergência.

Sempre que a proposta de regulamento não 
estiver de acordo com o parecer da 
Autoridade, a Comissão deve dar uma 
explicação para essa divergência.

O projecto é adoptado nos termos do n.º 2 
do artigo 14.º.

Or. en

Justificação

A maior parte das modificações e actualizações da lista comunitária têm sido objecto de 
debates controversos, tanto no Parlamento como no Conselho. Apesar de, frequentemente, ter 
sido possível chegar a acordo em primeira leitura, a decisão final não deve ser deixada à 
Comissão e respectivo processo de comitologia.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 45
Artigo 7, parágrafo 1

No prazo de 9 meses a contar da emissão do 
parecer da Autoridade, a Comissão deve 
apresentar ao Comité referido no n.º 1 do 
artigo 14.º um projecto de regulamento para 
actualização da lista comunitária, tomando 
em consideração o parecer da Autoridade, 
quaisquer disposições pertinentes da 
legislação comunitária e outros factores 
legítimos e pertinentes para a matéria em 
apreço.

No prazo de 6 meses a contar da emissão do 
parecer da Autoridade, a Comissão deve 
apresentar ao Comité referido no n.º 1 do 
artigo 14.º um projecto de regulamento para 
actualização da lista comunitária, tomando 
em consideração o parecer da Autoridade, 
quaisquer disposições pertinentes da 
legislação comunitária e outros factores 
legítimos e pertinentes para a matéria em 
apreço.

Or. de

Justificação

Depois de desenvolverem uma nova substância, as empresas não deviam ter de esperar mais 
de um ano pela autorização. Para os processos longos, já está prevista a necessária 
flexibilidade. 
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Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 46
Artigo 7, parágrafo 1

No prazo de 9 meses a contar da emissão do 
parecer da Autoridade, a Comissão deve 
apresentar ao Comité referido no n.º 1 do 
artigo 14.º um projecto de regulamento para 
actualização da lista comunitária, tomando 
em consideração o parecer da Autoridade, 
quaisquer disposições pertinentes da 
legislação comunitária e outros factores 
legítimos e pertinentes para a matéria em 
apreço.

No prazo de 3 meses a contar da emissão do 
parecer da Autoridade, a Comissão deve 
apresentar ao Comité referido no n.º 1 do 
artigo 14.º um projecto de regulamento para 
actualização da lista comunitária, tomando 
em consideração o parecer da Autoridade, 
quaisquer disposições pertinentes da 
legislação comunitária e outros factores 
legítimos e pertinentes para a matéria em 
apreço.

Or. en

Justificação

1.Os Regulamentos (CE) nº 1831/2003 (aditivos destinados à alimentação animal) e (CE) 
nº 1829/2003 (géneros alimentícios e alimentos para animais geneticamente modificados) 
prevêem um prazo de três meses para a Comissão apresentar ao Comité Permanente da 
Cadeia Alimentar e da Saúde Animal um projecto de regulamento e propor alterações aos 
regulamentos existentes. Um prazo de três meses em vez do longo período de nove meses
permitiria alinhar este regulamento com a demais legislação europeia relativa à segurança 
dos alimentos. 

2. Um prazo de nove meses é demasiado um longo e representaria um encargo injusto para 
as pequenas e médias empresas (PME), que geralmente não dispõem dos mesmos meios que 
as grandes sociedades implantadas e que, portanto não podem dar-se ao luxo de esperar 
pelos procedimentos e respectivos resultados (ver igualmente, sobre esta questão, o ponto 
6.3.1.6, do documento de trabalho dos serviços da Comissão "Avaliação do impacto; Anexo à 
proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa às enzimas 
alimentares e que altera a directiva do Conselho 83/417/CEE, o regulamento do Conselho 
(CE) n° 1493/1999, a Directiva 2000/13/CE e a directiva do Conselho 2001/112/CE").

Alteração apresentada por Mojca Drčar Murko

Alteração 47
Artigo 7, parágrafos 1 e 2

No prazo de 9 meses a contar da emissão do 
parecer da Autoridade, a Comissão deve 
apresentar ao Comité referido no n.º 1 do 
artigo 14.º um projecto de regulamento para 
actualização da lista comunitária, tomando 
em consideração o parecer da Autoridade, 
quaisquer disposições pertinentes da 

No prazo de 6 meses a contar da emissão do 
parecer da Autoridade, a Comissão deve 
apresentar ao Comité referido no n.º 1 do 
artigo 14.º um projecto de regulamento para 
actualização da lista comunitária, tomando 
em consideração o parecer da Autoridade, 
quaisquer disposições pertinentes da 
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legislação comunitária e outros factores 
legítimos e pertinentes para a matéria em 
apreço.

legislação comunitária e outros factores 
legítimos e pertinentes para a matéria em 
apreço.

Sempre que o projecto de regulamento não 
estiver de acordo com o parecer da 
Autoridade, a Comissão deve dar uma 
explicação para essa divergência.

Sempre que o projecto de regulamento não 
estiver de acordo com o parecer da 
Autoridade, a Comissão deve explicar as 
razões dessa decisão.

Or. en

Justificação

Seis meses para a apresentação de uma proposta ao abrigo do procedimento da comitologia 
deverão ser suficientes. As razões para a decisão da Comissão deverão ser explicadas, 
sempre que a proposta de regulamento difira do parecer da Autoridade.

Alteração apresentada por Bogusław Sonik

Alteração 48
Artigo 7, parágrafo 1

No prazo de 9 meses a contar da emissão do 
parecer da Autoridade, a Comissão deve 
apresentar ao Comité referido no n.º 1 do 
artigo 14.º um projecto de regulamento para 
actualização da lista comunitária, tomando 
em consideração o parecer da Autoridade, 
quaisquer disposições pertinentes da 
legislação comunitária e outros factores 
legítimos e pertinentes para a matéria em 
apreço.

No prazo de 6 meses a contar da emissão do 
parecer da Autoridade, a Comissão deve 
apresentar ao Comité referido no n.º 1 do 
artigo 14.º um projecto de regulamento para 
actualização da lista comunitária, tomando 
em consideração o parecer da Autoridade, 
quaisquer disposições pertinentes da 
legislação comunitária e outros factores 
legítimos e pertinentes para a matéria em 
apreço.

Or. pl

Justificação

As disposições que regulam o procedimento de autorização uniforme afiguram-se demasiado 
longas. Após o termo do prazo de seis meses de que dispõe a Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos para emitir o seu parecer, a Comissão propõe-se levar mais nove 
meses para apresentar uma proposta no âmbito do procedimento da comitologia. Neste caso, 
porém, seis meses deverão bastar.

Alteração apresentada por Avril Doyle

Alteração 49
Artigo 7, parágrafos 1 e 2

No prazo de 9 meses a contar da emissão do 
parecer da Autoridade, a Comissão deve 

No prazo de 6 meses a contar da emissão do 
parecer da Autoridade, a Comissão deve 
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apresentar ao Comité referido no n.º 1 do 
artigo 14.º um projecto de regulamento para 
actualização da lista comunitária, tomando 
em consideração o parecer da Autoridade, 
quaisquer disposições pertinentes da 
legislação comunitária e outros factores 
legítimos e pertinentes para a matéria em 
apreço.

apresentar ao Comité referido no n.º 1 do 
artigo 14.º um projecto de regulamento para 
actualização da lista comunitária, tomando 
em consideração o parecer da Autoridade, 
quaisquer disposições pertinentes da 
legislação comunitária e outros factores 
legítimos e pertinentes para a matéria em 
apreço.

Sempre que o projecto de regulamento não 
estiver de acordo com o parecer da 
Autoridade, a Comissão deve dar uma 
explicação para essa divergência.

Sempre que o projecto de regulamento não 
estiver de acordo com o parecer da 
Autoridade, a Comissão deve explicar as 
razões dessa decisão.

Or. en

Justificação

As disposições que regulam o procedimento de autorização uniforme afiguram-se demasiado 
longas. Após o termo do prazo de seis meses de que dispõe a Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos para emitir o seu parecer, a Comissão propõe-se levar mais nove 
meses para apresentar uma proposta no âmbito do procedimento da comitologia. Neste caso, 
porém, seis meses deverão bastar.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 50
Artigo 7, parágrafo 2 bis (novo)

Caso a Comissão não solicite um parecer à 
Autoridade, o prazo referido no nº 1 terá o 
seu início no momento em que for 
apresentada à Comissão um requerimento 
válido.

Or. de

Justificação

O prazo deve ser regulamentado de forma inequívoca, mesmo no caso de registos para os 
quais não sejam solicitados pareceres da Autoridade.

Alteração apresentada por Mojca Drčar Murko

Alteração 51
Artigo 8, nº 1
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1. Quando a Comissão solicitar ao 
requerente informações complementares 
sobre aspectos relativos à gestão dos riscos, 
fixa de concerto com o requerente um prazo 
para a comunicação dessas informações. 
Neste caso, o prazo visado no artigo 7.º pode 
ser prorrogado em conformidade.

1. Quando a Comissão solicitar ao 
requerente informações complementares 
sobre aspectos relativos à gestão dos riscos, 
fixa de concerto com o requerente um prazo 
para a comunicação dessas informações. 
Neste caso, a Comissão pode prorrogar o 
prazo visado no artigo 7.º, informando os 
Estados-Membros dessa intenção.

Or. en

Alteração apresentada por Carl Schlyter, Bart Staes

Alteração 52
Artigo 8, nº 2

2.  Se as informações complementares não 
forem transmitidas no prazo suplementar 
previsto no n.º 1, a Comissão age com base 
nas informações já fornecidas.

2.  Se as informações complementares não 
forem transmitidas no prazo suplementar 
previsto no n.º 1, a Comissão prorrogará o 
prazo previsto no artigo 7º, ou indeferirá o 
requerimento.

Or. en

Justificação

Se os requerentes não fornecerem os dados solicitados num prazo razoável, a Comissão 
deverá dispor de um tempo suplementar para a avaliação.

Alteração apresentada por Mojca Drčar Murko

Alteração 53
Artigo 10

Os prazos visados no n.º 1 do artigo 5.º, e no 
artigo 7.º podem ser prorrogados pela 
Comissão, por sua própria iniciativa ou, se 
for caso disso, a pedido da Autoridade, se o 
carácter do processo o justificar, sem 
prejuízo do n.º 1 do artigo 6.º e do n.º 1 do 
artigo 8.º. Neste caso, se for necessário, a 
Comissão informa o requerente desta 
prorrogação bem como das razões que a 
justificam.

Os prazos visados no n.º 1 do artigo 5.º, e no 
artigo 7.º podem ser prorrogados pela 
Comissão, por sua própria iniciativa ou, se 
for caso disso, a pedido da Autoridade, se o 
carácter do processo o justificar, sem 
prejuízo do n.º 1 do artigo 6.º e do n.º 1 do 
artigo 8.º. Neste caso, a Comissão informa o 
requerente e os Estados-Membros desta 
prorrogação, bem como das razões que a 
justificam.
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Or. en

Justificação

O requerente deverá ser sempre informado de qualquer extensão dos prazos. Os Estados-
Membros também deverão ser informados.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 54
Artigo 10

Os prazos visados no n.º 1 do artigo 5.º, e no 
artigo 7.º podem ser prorrogados pela 
Comissão, por sua própria iniciativa ou, se 
for caso disso, a pedido da Autoridade, se o 
carácter do processo o justificar, sem 
prejuízo do n.º 1 do artigo 6.º e do n.º 1 do 
artigo 8.º. Neste caso, se for necessário, a 
Comissão informa o requerente desta 
prorrogação bem como das razões que a 
justificam.

Os prazos visados no n.º 1 do artigo 5.º, e no 
artigo 7.º podem ser prorrogados pela 
Comissão, por sua própria iniciativa ou, se 
for caso disso, a pedido da Autoridade, se o 
carácter do processo o justificar, sem 
prejuízo do n.º 1 do artigo 6.º e do n.º 1 do 
artigo 8.º. Neste caso, a Comissão informa o 
requerente desta prorrogação bem como das 
razões que a justificam.

Or. de

Justificação

O requerente deve ser sempre informado de qualquer eventual prorrogação do prazo. Só uma 
informação fundamentada e em tempo útil pode garantir segurança no planeamento.

Alteração apresentada por David Martin

Alteração 55
Artigo 11

A Autoridade assegura a transparência das 
suas actividades em conformidade com o 
artigo 38.º do Regulamento (CE) 
n.° 178/2002. Deve tornar públicos sem 
demora os seus pareceres e deve tornar 
públicos os pedidos de parecer bem como as 
prorrogações de prazos visada no n.º 1 do 
artigo 6.º.

A Autoridade assegura a transparência das 
suas actividades em conformidade com o 
artigo 38.º do Regulamento (CE) 
n.° 178/2002. Deve tornar públicos sem 
demora os seus pareceres e a totalidade dos 
requerimentos e materiais que com eles se 
relacionam e deve tornar públicos os 
pedidos de parecer, bem como as 
prorrogações de prazos visada no n.º 1 do 
artigo 6.º.
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Or. en

Alteração apresentada por Mojca Drčar Murko

Alteração 56
Artigo 12, nº 3

3. A Comissão determina quais são as 
informações que podem permanecer 
confidenciais e informa o requerente.

3. A Comissão determina quais são as 
informações que podem permanecer 
confidenciais e informa o requerente e os 
Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros também devem ser informados.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 57
Artigo 12, nº 3

3. A Comissão determina quais são as 
informações que podem permanecer 
confidenciais e informa o requerente.

3. Após consulta ao requerente, a Comissão 
determina quais são as informações que 
podem permanecer confidenciais e informa 
o requerente.

Or. de

Justificação

O requerente deve dispor do direito de ser informado da decisão em tempo útil. Aos 
produtores deverá também ser conferido o direito de apresentarem os seus pontos de vista e 
de darem um parecer sobre as posições defendidas pela Comissão

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 58
Artigo 12, nº 3

3.  A Comissão determina quais são as 
informações que podem permanecer 

3. A Comissão determina, em conjunto com 
o requerente, quais são as informações que 
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confidenciais e informa o requerente. podem permanecer confidenciais.

Or. en

Justificação

A participação do — e a interacção com o — requerente no sentido de determinar as 
informações que podem permanecer confidenciais é essencial na fase de arranque do 
processo. Só então estará garantida a confidencialidade das informações, que, de outro 
modo, poderiam ser, na sua globalidade, potencialmente lesivas dos interesses do requerente, 
quer no domínio comercial, quer no domínio da investigação e do desenvolvimento.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 59
Artigo 12, nº 4

4. Depois de tomar conhecimento da posição 
da Comissão, o requerente dispõe de um 
prazo de três semanas para retirar o seu 
pedido e preservar, assim, a 
confidencialidade das informações 
comunicadas. Até ao termo deste prazo, a 
confidencialidade será mantida.

4. Depois de tomar conhecimento da posição 
da Comissão, o requerente dispõe de um 
prazo de três semanas para retirar o seu 
pedido e preservar, assim, a 
confidencialidade das informações 
comunicadas, ou interpor recurso contra a 
posição da Comissão. A Comissão dispõe, 
então, de um período de dois meses para 
tomar uma decisão final sobre o recurso. 
Até ao termo do prazo das primeiras três 
semanas, a confidencialidade será mantida, 
ou, em caso de recurso, até que seja tomada 
a decisão final.

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a estabelecer o direito de recurso dos requerentes em relação 
às decisões da Comissão que tenham a ver com a confidencialidade da informação.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 60
Artigo 12, nº 6

6. Caso o requerente retire ou tenha retirado 
o seu pedido, a Autoridade, a Comissão e os 

6. Caso o requerente retire ou tenha retirado 
o seu pedido, a Autoridade, a Comissão e os 
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Estados-Membros devem respeitar a 
confidencialidade das informações 
comerciais e industriais, incluindo as 
relativas à investigação e ao 
desenvolvimento, bem como das 
informações sobre cuja confidencialidade a 
Comissão e o requerente discordem.

Estados-Membros devem respeitar a 
confidencialidade das informações que o 
acompanham.

Or. en

Justificação

A fim de evitar a ocorrência de potenciais prejuízos para os interesses do requerente, quer no 
domínio comercial, quer no domínio da investigação e do desenvolvimento, urge garantir a 
salvaguarda dos respectivos interesses, mantendo a confidencialidade de toda a informação 
constante do processo de candidatura.

Alteração apresentada por Horst Schnellhardt

Alteração 61
Artigo 12, nº 6 bis (novo)

6 bis. Os dados científicos e outras 
informações prestadas pelos requerentes 
não podem ser usadas em benefício de 
ulteriores requerentes durante um período 
de dez anos a contar da data de 
autorização, a menos que um requerente 
ulterior acorde com o primeiro requerente 
a possibilidade de utilização de tais dados e 
informações, no pressuposto de:
a) os dados e as informações científicas em 
apreço terem sido declarados protegidos 
pelo primeiro requerente aquando da 
apresentação do requerimento primitivo;
b) o primeiro requerente dispor da 
exclusividade dos direitos de referência aos 
dados protegidos aquando da apresentação 
do requerimento primitivo; e
c) os aditivos, enzimas ou aromas 
alimentares não poderem ter sido 
autorizados, sem que o primeiro requerente 
tivesse procedido à apresentação dos 
respectivos dados protegidos.
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Or. de

Justificação

A inclusão de uma substância em listas comunitárias exige estudos toxicológicos 
aprofundados. É compreensível que os fabricantes responsáveis que levam a cabo estes 
estudos, assumindo consideráveis compromissos financeiros, demonstrem interesse em 
beneficiar, pelo menos, durante um certo lapso de tempo, das vantagens decorrentes da 
autorização.

Alteração apresentada por Ria Oomen-Ruijten

Alteração 62
Artigo 12, nº 7 bis (novo)

7 bis. Os dados científicos e outras 
informações prestadas pelos requerentes 
não podem ser usadas em benefício de 
ulteriores requerentes durante um período 
de dez anos a contar da data de 
autorização, a menos que um requerente 
ulterior acorde com o primeiro requerente 
a possibilidade de utilização de tais dados e 
informações mediante a celebração de um 
acordo de partilha de custos, no 
pressuposto de:
a) os dados e as informações científicas em 
apreço terem sido declarados protegidos 
pelo primeiro requerente aquando da 
apresentação do requerimento primitivo;
b) o primeiro requerente dispor da 
exclusividade dos direitos de referência aos 
dados protegidos aquando da apresentação 
do requerimento primitivo; e
c) o aditivo alimentar não poder ter sido 
autorizado, sem que o primeiro requerente 
tivesse procedido à apresentação dos 
respectivos dados protegidos.

Or. en

Justificação

1. A fim de estimular a Investigação e o Desenvolvimento no sector dos aditivos alimentares, 
afigura-se adequado acautelar os dados protegidos que resultam do investimento efectuado 
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pelos investigadores ligados à inovação na recolha da informação e dos dados que 
corroboram o pedido, nos termos do disposto no presente Regulamento. Esta protecção 
deverá, porém, ser limitada no tempo, de molde a evitar a desnecessária duplicação de 
estudos, a repetição de testes com animais ou quaisquer outros prejuízos para a
concorrência.

2. Um período de 10 anos para a salvaguarda dos dados protegidos representaria, por outro 
lado, um acréscimo de coerência com a restante legislação comunitária em matéria de 
alimentação, como é o caso, por exemplo, do Regulamento 1829/2003 (relativo a géneros 
alimentícios e alimentos para animais geneticamente modificados), cujo artigo 31° refere que 
“os dados científicos e as outras informações constantes do processo do pedido exigido nos 
termos dos n.os 3 e 5 do artigo 5.º e dos n.os 3 e 5 do artigo 17.º não podem ser utilizados para 
benefício de outro requerente durante um período de 10 anos a contar da data da 
autorização, excepto se o outro requerente tiver acordado com o detentor da autorização que 
os referidos dados e informações podem ser utilizados.”
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