
 

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

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

5.12.2018 A8-0417/132 

Τροπολογία  132 

Renate Sommer 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ 

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

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 25 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(25)  Είναι, επομένως, απαραίτητο να 

ενισχυθεί η διαφάνεια της διαδικασίας 

αξιολόγησης του κινδύνου με προδραστικό 

τρόπο. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η 

πρόσβαση του κοινού σε όλα τα 

επιστημονικά δεδομένα και σε όλες τις 

επιστημονικές πληροφορίες που 

υποστηρίζουν τις αιτήσεις έγκρισης βάσει 

της ενωσιακής νομοθεσίας για τα τρόφιμα, 

καθώς και σε άλλα αιτήματα για 

επιστημονικά αποτελέσματα, σε όσο το 

δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο της 

διαδικασίας αξιολόγησης του κινδύνου. 

Ωστόσο, η διαδικασία αυτή θα πρέπει να 

εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των 

υφιστάμενων δικαιωμάτων διανοητικής 

ιδιοκτησίας ή τυχόν διατάξεων της 

ενωσιακής νομοθεσίας για τα τρόφιμα οι 

οποίες προστατεύουν τις επενδύσεις στις 

οποίες προβαίνουν καινοτόμες 

επιχειρήσεις για τη συγκέντρωση των 

πληροφοριών και των δεδομένων που 

υποστηρίζουν τις σχετικές αιτήσεις 

έγκρισης.  

(25)  Είναι, επομένως, απαραίτητο να 

ενισχυθεί η διαφάνεια της διαδικασίας 

αξιολόγησης του κινδύνου με προδραστικό 

τρόπο. Θα πρέπει να διασφαλιστεί η 

πρόσβαση του κοινού σε όλα τα 

επιστημονικά δεδομένα και σε όλες τις 

επιστημονικές πληροφορίες που 

υποστηρίζουν τις αιτήσεις έγκρισης βάσει 

της ενωσιακής νομοθεσίας για τα τρόφιμα, 

καθώς και σε άλλα αιτήματα για 

επιστημονικά αποτελέσματα. Ωστόσο, η 

διαδικασία αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται 

με την επιφύλαξη των υφιστάμενων 

δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας ή 

τυχόν διατάξεων της ενωσιακής 

νομοθεσίας για τα τρόφιμα οι οποίες 

προστατεύουν τις επενδύσεις στις οποίες 

προβαίνουν καινοτόμες επιχειρήσεις για τη 

συγκέντρωση των πληροφοριών και των 

δεδομένων που υποστηρίζουν τις σχετικές 

αιτήσεις έγκρισης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η δημοσίευση των πληροφοριών κατά τη χρονική στιγμή της δημοσίευσης της επιστημονικής 

γνωμοδότησης της Αρχής λαμβάνει υπόψη την ανάγκη τόσο για πρόσβαση του κοινού όσο και 
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για προστασία των επενδύσεων και της διανοητικής ιδιοκτησίας. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

5.12.2018 A8-0417/133 

Τροπολογία  133 

Renate Sommer 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 

Άρθρο 32 β – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Οι κοινοποιηθείσες πληροφορίες 

δημοσιοποιούνται μόνον εφόσον έχει 

ληφθεί αντίστοιχη αίτηση έγκρισης και 

αφού η Αρχή αποφανθεί σχετικά με την 

αποκάλυψη των συνοδευτικών μελετών 

σύμφωνα με το άρθρο 38 και τα άρθρα 39 

έως 39στ. 

3. Οι κοινοποιηθείσες πληροφορίες 

δημοσιοποιούνται μόνον εφόσον έχει 

ληφθεί αντίστοιχη αίτηση έγκρισης και 

αφού η Αρχή αποφανθεί σχετικά με την 

αποκάλυψη των συνοδευτικών μελετών 

και δημοσιεύσει το σχέδιο της 

επιστημονικής της γνωμοδότησης 
σύμφωνα με το άρθρο 38 και τα άρθρα 39 

έως 39στ. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

5.12.2018 A8-0417/134 

Τροπολογία  134 

Renate Sommer 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 

Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) επιστημονικά δεδομένα, μελέτες 

και άλλες πληροφορίες που υποστηρίζουν 

τις αιτήσεις έγκρισης βάσει της 

ενωσιακής νομοθεσίας για τα τρόφιμα, 

συμπεριλαμβανομένων 

συμπληρωματικών πληροφοριών που 

παρέχονται από τους αιτούντες, καθώς 

και άλλα επιστημονικά δεδομένα και 

πληροφορίες που υποστηρίζουν αιτήματα 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 

Επιτροπής και των κρατών μελών για 

επιστημονικά αποτελέσματα, 

συμπεριλαμβανομένης επιστημονικής 

γνώμης, λαμβάνοντας υπόψη την 

προστασία των εμπιστευτικών 

πληροφοριών και την προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

σύμφωνα με τα άρθρα 39 έως 39στ· 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Απαιτείται βελτίωση της διάρθρωσης του άρθρου. Η εισηγήτρια κατατάσσει τις πληροφορίες σε 

α) πληροφορίες που θα πρέπει να δημοσιεύονται απευθείας και β) πληροφορίες που δεν θα 

πρέπει να δημοσιεύονται πριν από τον χρόνο έκδοσης της επιστημονικής γνωμοδότησης της 

EFSA. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

5.12.2018 A8-0417/135 

Τροπολογία  135 

Renate Sommer 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 

Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) τις πληροφορίες στις οποίες 

βασίζονται τα επιστημονικά 

αποτελέσματά της, μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνονται και οι επιστημονικές 

γνώμες, λαμβάνοντας υπόψη την 

προστασία των εμπιστευτικών δεδομένων 

και την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τα 

άρθρα 39 έως 39στ· 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Απαιτείται βελτίωση της διάρθρωσης του άρθρου. Η εισηγήτρια κατατάσσει τις πληροφορίες σε 

α) πληροφορίες που θα πρέπει να δημοσιεύονται απευθείας και β) πληροφορίες που δεν θα 

πρέπει να δημοσιεύονται πριν από τον χρόνο έκδοσης της επιστημονικής γνωμοδότησης της 

EFSA. 



 

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

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

5.12.2018 A8-0417/136 

Τροπολογία  136 

Renate Sommer 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 

Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

i) συμβουλές που παρέχονται από 

την Αρχή σε δυνητικούς αιτούντες στο 

στάδιο πριν από την υποβολή σύμφωνα 

με τα άρθρα 32α και 32γ. 

διαγράφεται  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Απαιτείται βελτίωση της διάρθρωσης του άρθρου. Η εισηγήτρια κατατάσσει τις πληροφορίες σε 

α) πληροφορίες που θα πρέπει να δημοσιεύονται απευθείας και β) πληροφορίες που δεν θα 

πρέπει να δημοσιεύονται πριν από τον χρόνο έκδοσης της επιστημονικής γνωμοδότησης της 

EFSA.
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

5.12.2018 A8-0417/137 

Τροπολογία  137 

Renate Sommer 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο) 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 

Άρθρο 38 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο 

άρθρο 38a: 

 «Άρθρο 38a 

 Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες αρχές 

της EFSA σχετικά με διαβουλεύσεις που 

έχουν στόχο την αύξηση της διαφάνειας 

σχετικά με την αξιολόγηση του κινδύνου, 

η Αρχή εφαρμόζει μια διαδικασία τριών 

σταδίων. Πρώτα, η Αρχή δημοσιεύει 

σχέδιο επιστημονικής γνωμοδότησης. 

 Ταυτόχρονα με τη δημοσίευση του 

σχεδίου επιστημονικής γνωμοδότησης η 

Αρχή δημοσιοποιεί τις ακόλουθες 

πληροφορίες: 

 α) επιστημονικά δεδομένα, μελέτες 

και άλλες πληροφορίες που υποστηρίζουν 

τις αιτήσεις έγκρισης βάσει της 

ενωσιακής νομοθεσίας για τα τρόφιμα, 

συμπεριλαμβανομένων 

συμπληρωματικών πληροφοριών που 

παρέχονται από τους αιτούντες, καθώς 

και άλλων επιστημονικών δεδομένων και 

πληροφοριών που υποστηρίζουν 

αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 

της Επιτροπής και των κρατών μελών για 

έκδοση επιστημονικής γνωμοδότησης, 

λαμβανομένης υπόψη της προστασίας 
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των εμπιστευτικών πληροφοριών και της 

προστασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, σύμφωνα με τα άρθρα 39 

έως 39στ· 

 β)  το πλήρες έγγραφο της αίτησης, 

λαμβάνοντας υπόψη την προστασία των 

εμπιστευτικών πληροφοριών και των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 

σύμφωνα με τα άρθρα 39 έως 39στ· 

 γ)  τις πληροφορίες στις οποίες 

βασίζονται τα επιστημονικά 

αποτελέσματά της, μεταξύ των οποίων 

περιλαμβάνονται και οι επιστημονικές 

γνωμοδοτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη την 

προστασία των εμπιστευτικών δεδομένων 

και την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τα 

άρθρα 39 έως 39στ· 

 δ)  πληροφορίες για συμβουλευτικές 

συναντήσεις που προσφέρει η Αρχή στους 

αιτούντες πριν από την υποβολή της 

αίτησης, σύμφωνα με τα άρθρα 32α και 

32γ. 

 Μετά τη δημοσίευση του σχεδίου 

γνωμοδότησής της, η Αρχή προβαίνει, 

εντός έξι εβδομάδων, σε διαβουλεύσεις με 

ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό σχετικά 

με τις μελέτες που υποστηρίζουν αιτήσεις 

έγκρισης, προκειμένου να διαπιστωθεί 

εάν διατίθενται άλλα σχετικά 

επιστημονικά δεδομένα ή μελέτες για το 

υπό εξέταση θέμα από την αίτηση 

έγκρισης. Τα αποτελέσματα των 

διαβουλεύσεων, συμπεριλαμβανομένων 

τυχόν παρατηρήσεων από τα 

ενδιαφερόμενα μέρη, δημοσιοποιούνται 

σε τεχνική έκθεση που επισυνάπτεται 

στην τελική επιστημονική γνωμοδότηση 

της Αρχής. Στην τελική επιστημονική της 

γνωμοδότηση η Αρχή υποδεικνύει τον 

τρόπο χειρισμού των παρατηρήσεων που 

έγιναν από τα ενδιαφερόμενα μέρη.» 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Ο συντάκτης θεσπίζει προσέγγιση τριών σταδίων για τη βελτίωση της διαφάνειας της 

διαδικασίας όσον αφορά την αξιολόγηση του κινδύνου βάσει των κατευθυντήριων γραμμών για 

τις διαβουλεύσεις της EFSA οι οποίες χρησιμοποιούνται ήδη από την Αρχή για ουσίες που δεν 

υπόκεινται σε επίσημη διαδικασία αιτήσεων (π.χ. ασπαρτάμη, BPA, καφεΐνη). Με την εφαρμογή 

της μεθόδου αυτής επιτυγχάνεται καλή ισορροπία μεταξύ της ανάγκης προστασίας των 

εμπορικών συμφερόντων των αιτούντων και της ανάγκης αύξησης της διαφάνειας, της 

προβολής και του ανοιχτού χαρακτήρα της επιστημονικής αξιολόγησης του κινδύνου προς τα 

ενδιαφερόμενα μέρη. 
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5.12.2018 A8-0417/138 

Τροπολογία  138 

Renate Sommer 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 

Άρθρο 39β – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α)  δημοσιοποιεί χωρίς καθυστέρηση 

τη μη εμπιστευτική εκδοχή, όπως 

υποβλήθηκε από τον αιτούντα·  

διαγράφεται  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν θα πρέπει να δημοσιοποιούνται επιστημονικά δεδομένα και μελέτες ή άλλες πληροφορίες που 

υποστηρίζουν τις αιτήσεις έγκρισης, έως ότου η Αρχή δημοσιεύσει τα επιστημονικά αποτελέσματά 

της. Ειδάλλως, υπάρχει κίνδυνος οι ανταγωνιστές να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες 

σχετικά με καινοτόμα προϊόντα ή διαδικασίες παραγωγής. Επιπλέον, υπάρχει κίνδυνος να ασκηθεί 

πολιτική επιρροή στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης του κινδύνου. 
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5.12.2018 A8-0417/139 

Τροπολογία  139 

Renate Sommer 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 

Άρθρο 39β – παράγραφος 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) ενημερώνει τον αιτούντα γραπτώς 

για την πρόθεσή της να αποκαλύψει 

πληροφορίες, καθώς και για τους 

σχετικούς λόγους, προτού λάβει επίσημη 

απόφαση σχετικά με το αίτημα 

εμπιστευτικότητας. Εάν ο αιτών διαφωνεί 

με την αξιολόγηση της Αρχής, μπορεί να 

διατυπώσει τις απόψεις του ή να αποσύρει 

την αίτησή του εντός δύο εβδομάδων από 

την ημερομηνία κατά την οποία του 

κοινοποιήθηκε η θέση της Αρχής· 

γ) ενημερώνει τον αιτούντα γραπτώς 

για την πρόθεσή της να αποκαλύψει 

πληροφορίες, καθώς και για τους 

σχετικούς λόγους, προτού λάβει επίσημη 

απόφαση σχετικά με το αίτημα 

εμπιστευτικότητας. Εάν ο αιτών διαφωνεί 

με την αξιολόγηση της Αρχής, μπορεί να 

διατυπώσει τις απόψεις του ή να αποσύρει 

την αίτησή του εντός ενός μήνα από την 

ημερομηνία κατά την οποία του 

κοινοποιήθηκε η θέση της Αρχής· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Οι αιτούντες πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίζουν από νομική άποψη κατά πόσον η 

προγραμματιζόμενη δημοσίευση των δεδομένων θίγει εμπορικά ευαίσθητα απόρρητα. Ιδίως οι 

ΜΜΕ, οι οποίες δεν διαθέτουν δικό τους νομικό τμήμα, χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να 

το πράξουν. 
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5.12.2018 A8-0417/140 

Τροπολογία  140 

Renate Sommer 

εξ ονόματος της Ομάδας PPE 

 

Έκθεση A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ 

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

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 

Άρθρο 39β – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) δημοσιοποιεί τυχόν 

συμπληρωματικά δεδομένα και 

πληροφορίες για τα οποία το αίτημα 

εμπιστευτικότητας δεν κρίθηκε 

αιτιολογημένο, το νωρίτερο δύο 

εβδομάδες μετά την κοινοποίηση της 

απόφασής της στον αιτούντα, σύμφωνα 

με το στοιχείο δ). 

ε) δημοσιοποιεί μη εμπιστευτικά 

δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με την 

αίτηση μόνον αφού ληφθεί η τελική 

απόφαση σε σχέση με το αίτημα 

εμπιστευτικότητας σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο και αφότου η Αρχή δημοσιεύσει το 

σχέδιο επιστημονικής γνωμοδότησής της 

σύμφωνα με το άρθρο 38. Όταν ένας 

αιτών αποσύρει την αίτηση έγκρισης 

σύμφωνα με το άρθρο 39 στοιχείο γ), 

επειδή η σχεδιαζόμενη δημοσιοποίηση 

πληροφοριών από μέρους της Αρχής είναι 

κατά την άποψή του υπερβολικά εκτενής, 

η Αρχή, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

απέχουν από τη δημοσιοποίηση κάθε 

πληροφορίας σχετικά με την αίτηση 

έγκρισης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Δεν θα πρέπει να δημοσιοποιούνται επιστημονικά δεδομένα και μελέτες ή άλλες πληροφορίες 

που υποστηρίζουν τις αιτήσεις έγκρισης, έως ότου η Αρχή δημοσιεύσει το σχέδιο επιστημονικής 

γνωμοδότησής της σύμφωνα με το άρθρο 38. 

 

 


