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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

5.12.2018 A8-0417/141 

Τροπολογία  141 

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 6 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 

Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Αρχή μπορεί να δεχθεί να 

επιφυλάξει εμπιστευτική μεταχείριση μόνο 

στις ακόλουθες πληροφορίες, των οποίων 

η αποκάλυψη μπορεί να θεωρηθεί, βάσει 

επαληθεύσιμης αιτιολόγησης, ότι θίγει 

σημαντικά τα ενεχόμενα συμφέροντα: 

2. Η Αρχή δέχεται να επιφυλάξει 

εμπιστευτική μεταχείριση στις ακόλουθες 

πληροφορίες, των οποίων η αποκάλυψη 

θεωρείται ότι θίγει σημαντικά τα 

ενεχόμενα συμφέροντα εκτός εάν 

αποδειχθεί ότι τούτο δεν ισχύει: 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση της Επιτροπής αντιστρέφει το βάρος της απόδειξης ορισμένων βασικών 

πληροφοριών που αναγνωρίζονταν για πολύ καιρό ως εμπιστευτικές επιχειρηματικές 

πληροφορίες («ΕΕΠ») στην τομεακή νομοθεσία της ΕΕ που εμπίπτει στο πεδίο της νομοθεσίας 

της ΕΕ περί τροφίμων. Αυτό γίνεται χωρίς εξήγηση της συγκεκριμένης σημαντικής αλλαγής. Η 

εν λόγω αδικαιολόγητη αντιστροφή θα πρέπει να διορθωθεί. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

5.12.2018 A8-0417/142 

Τροπολογία  142 

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 39 δ – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε οι 

πληροφορίες τις οποίες παραλαμβάνουν 

βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας για τα 

τρόφιμα και για τις οποίες έχει ζητηθεί 

εμπιστευτική μεταχείριση να μη 

δημοσιοποιούνται έως ότου ληφθεί από 

την Αρχή απόφαση σχετικά με το αίτημα 

εμπιστευτικότητας και η απόφαση αυτή 

καταστεί οριστική. Η Επιτροπή και τα 

κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης τα αναγκαία 

μέτρα ώστε να μη δημοσιοποιούνται 

πληροφορίες για τις οποίες η εμπιστευτική 

μεταχείριση έχει γίνει δεκτή από την Αρχή. 

2. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη 

λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε οι 

πληροφορίες τις οποίες παραλαμβάνουν 

βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας για τα 

τρόφιμα και για τις οποίες έχει ζητηθεί 

εμπιστευτική μεταχείριση να μη 

δημοσιοποιούνται έως ότου ληφθεί από 

την Αρχή απόφαση σχετικά με το αίτημα 

εμπιστευτικότητας και δημοσιευθεί το 

σχέδιο επιστημονικής γνωμοδότησής της 

σύμφωνα με το άρθρο 38. Η Επιτροπή και 

τα κράτη μέλη λαμβάνουν επίσης τα 

αναγκαία μέτρα ώστε να μη 

δημοσιοποιούνται πληροφορίες για τις 

οποίες η εμπιστευτική μεταχείριση έχει 

γίνει δεκτή από την Αρχή. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

5.12.2018 A8-0417/143 

Τροπολογία  143 

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 39 ε – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Παρά τα προβλεπόμενα στην 

παράγραφο 1, η δημοσιοποίηση των 

ονοματεπωνύμων και των διευθύνσεων 

φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στη 

διενέργεια δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα ή 

στη συλλογή τοξικολογικών πληροφοριών 

θεωρείται ότι θίγει σημαντικά την ιδιωτική 

ζωή και την ακεραιότητα αυτών των 

φυσικών προσώπων και, για τον λόγο 

αυτόν, τα στοιχεία αυτά δεν 

δημοσιοποιούνται εκτός εάν υφίσταται 

υπέρτερο δημόσιο συμφέρον. 

(2) Παρά τα προβλεπόμενα στην 

παράγραφο 1, η δημοσιοποίηση των 

ονοματεπωνύμων και των διευθύνσεων 

φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στη 

διενέργεια δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα ή 

στη συλλογή τοξικολογικών πληροφοριών 

θεωρείται ότι θίγει σημαντικά την ιδιωτική 

ζωή και την ακεραιότητα αυτών των 

φυσικών προσώπων και, για τον λόγο 

αυτόν, τα στοιχεία αυτά δεν 

δημοσιοποιούνται. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η φράση αυτή θα πρέπει να διαγραφεί, καθώς δεν ορίζεται το «υπέρτερο δημόσιο συμφέρον». 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

5.12.2018 A8-0417/144 

Τροπολογία  144 

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 6 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 

Άρθρο 39 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο κατάλογος των πληροφοριών που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2 

παρατίθεται με την επιφύλαξη τυχόν 

ειδικής ενωσιακής νομοθεσίας για τα 

τρόφιμα. 

3. Ο κατάλογος των πληροφοριών που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2 δεν θα 

αποκλείει αιτήσεις εμπιστευτικής 

μεταχείρισης που υποβάλλονται για άλλες 

πληροφορίες που δεν καλύπτονται από το 

τεκμήριο της εμπιστευτικότητας της 

συγκεκριμένης παραγράφου και 
παρατίθεται με την επιφύλαξη τυχόν 

ειδικής ενωσιακής νομοθεσίας για τα 

τρόφιμα. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η πρόταση της Επιτροπής περιορίζει τις πληροφορίες για τις οποίες μπορεί να ζητηθεί 

εμπιστευτική μεταχείριση σε έναν εξαντλητικό κατάλογο πληροφοριών. Ως εκ τούτου, δεν 

επιτρέπει πλέον να λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με την αποκάλυψη από την EFSA ώστε να 

εξετάζονται οι συγκεκριμένες περιστάσεις κάθε περίπτωσης. Αυτό έρχεται σε ευθεία αντίθεση με 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, ο οποίος ισχύει επίσης για τα 

έγγραφα της EFSA. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

5.12.2018 A8-0417/145 

Τροπολογία  145 

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 2 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Οδηγία 2001/18/ΕΚ 

Άρθρο 28 – παράγραφος 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

4. Όταν ζητείται η γνώμη της 

αρμόδιας επιστημονικής επιτροπής 

σύμφωνα με την παράγραφο 1, η εν λόγω 

επιτροπή δημοσιοποιεί την 

κοινοποίηση/αίτηση, τις σχετικές 

συνοδευτικές πληροφορίες και 

οποιεσδήποτε συμπληρωματικές 

πληροφορίες παρέχει ο κοινοποιών/αιτών, 

καθώς και τις επιστημονικές γνώμες της, 

σύμφωνα με το άρθρο 38 και τα άρθρα 39 

έως 39στ του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 178/2002, τα οποία εφαρμόζονται 

κατ’ αναλογία, καθώς και με το άρθρο 25 

της παρούσας οδηγίας. 

4. Όταν ζητείται η γνώμη της 

αρμόδιας επιστημονικής επιτροπής 

σύμφωνα με την παράγραφο 1, η εν λόγω 

επιτροπή δημοσιοποιεί την 

κοινοποίηση/αίτηση, τις σχετικές 

συνοδευτικές πληροφορίες και 

οποιεσδήποτε συμπληρωματικές 

πληροφορίες παρέχει ο κοινοποιών/αιτών, 

ταυτόχρονα με τα σχέδια επιστημονικών 

γνωμοδοτήσεών της, σύμφωνα με το 

άρθρο 38 και τα άρθρα 39 έως 39στ του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, τα οποία 

εφαρμόζονται κατ’ αναλογία, καθώς και με 

το άρθρο 25 της παρούσας οδηγίας. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

5.12.2018 A8-0417/146 

Τροπολογία  146 

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 3 – παράγραφος 1 – σημείο 9 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Αρχή δημοσιοποιεί την αίτηση 

έγκρισης, τις σχετικές συνοδευτικές 

πληροφορίες και οποιεσδήποτε 

συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχει ο 

αιτών, καθώς και τις επιστημονικές γνώμες 

της και γνώμες των αρμόδιων αρχών που 

αναφέρονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 

2001/18/ΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 38, τα 

άρθρα 39 έως 39στ και το άρθρο 40 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, και 

λαμβανομένου υπόψη του άρθρου 30 του 

παρόντος κανονισμού. 

1. Η Αρχή δημοσιοποιεί την αίτηση 

έγκρισης, τις σχετικές συνοδευτικές 

πληροφορίες και οποιεσδήποτε 

συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχει ο 

αιτών, καθώς και τις επιστημονικές γνώμες 

της και γνώμες των αρμόδιων αρχών που 

αναφέρονται στο άρθρο 4 της οδηγίας 

2001/18/ΕΚ, ταυτόχρονα με το σχέδιο 

επιστημονικής γνωμοδότησής της, 
σύμφωνα με το άρθρο 38, τα άρθρα 39 έως 

39στ και το άρθρο 40 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 178/2002, και λαμβανομένου 

υπόψη του άρθρου 30 του παρόντος 

κανονισμού. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

5.12.2018 A8-0417/147 

Τροπολογία  147 

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 4 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) διασφαλίζει την πρόσβαση του 

κοινού στην αίτηση και σε οποιεσδήποτε 

πληροφορίες παρέχει ο αιτών, σύμφωνα με 

το άρθρο 18. 

γ) διασφαλίζει την πρόσβαση του 

κοινού στην αίτηση και σε οποιεσδήποτε 

πληροφορίες παρέχει ο αιτών, κατά τον 

ίδιο χρόνο στον οποίο η Αρχή δημοσιεύει 

το σχέδιο επιστημονικής γνωμοδότησής 

της, σύμφωνα με το άρθρο 18. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

5.12.2018 A8-0417/148 

Τροπολογία  148 

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 4 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 

Άρθρο 18 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Αρχή δημοσιοποιεί την αίτηση 

χορήγησης άδειας, τις σχετικές 

συνοδευτικές πληροφορίες και 

οποιεσδήποτε συμπληρωματικές 

πληροφορίες παρέχει ο αιτών, καθώς και 

τις επιστημονικές γνώμες της, σύμφωνα 

με το άρθρο 38, τα άρθρα 39 έως 39στ και 

το άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 178/2002, τα οποία εφαρμόζονται 

κατ’ αναλογία. 

1. Η Αρχή δημοσιοποιεί την αίτηση 

χορήγησης άδειας, τις σχετικές 

συνοδευτικές πληροφορίες και 

οποιεσδήποτε συμπληρωματικές 

πληροφορίες παρέχει ο αιτών, ταυτόχρονα 

με τα σχέδια επιστημονικών 

γνωμοδοτήσεών της, σύμφωνα με το 

άρθρο 38, τα άρθρα 39 έως 39στ και το 

άρθρο 40 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 178/2002, τα οποία εφαρμόζονται 

κατ’ αναλογία. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

5.12.2018 A8-0417/149 

Τροπολογία  149 

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 5 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2065/2003 

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – εδάφιο ii 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ii) διασφαλίζει την πρόσβαση του 

κοινού στην αίτηση, στις σχετικές 

συνοδευτικές πληροφορίες και σε 

οποιεσδήποτε συμπληρωματικές 

πληροφορίες παρέχει ο αιτών, σύμφωνα με 

τα άρθρα 14 και 15.», 

ii) διασφαλίζει την πρόσβαση του 

κοινού στην αίτηση, στις σχετικές 

συνοδευτικές πληροφορίες και σε 

οποιεσδήποτε συμπληρωματικές 

πληροφορίες παρέχει ο αιτών, όταν 

δημοσιεύει το σχέδιο επιστημονικής 

γνωμοδότησής της, σύμφωνα με τα άρθρα 

14 και 15.», 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

5.12.2018 A8-0417/150 

Τροπολογία  150 

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 5 – παράγραφος 1 – σημείο 2 

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2065/2003 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Αρχή δημοσιοποιεί την αίτηση 

άδειας, τις σχετικές συνοδευτικές 

πληροφορίες και οποιεσδήποτε 

συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχει ο 

αιτών, καθώς και τις επιστημονικές 

γνώμες της, σύμφωνα με το άρθρο 38, τα 

άρθρα 39 έως 39στ και το άρθρο 40 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002. 

1. Η Αρχή δημοσιοποιεί την αίτηση 

άδειας, τις σχετικές συνοδευτικές 

πληροφορίες και οποιεσδήποτε 

συμπληρωματικές πληροφορίες παρέχει ο 

αιτών, ταυτόχρονα με τα σχέδια για τις 

επιστημονικές γνωμοδοτήσεις της, 

σύμφωνα με το άρθρο 38, τα άρθρα 39 έως 

39στ και το άρθρο 40 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 178/2002. 

Or. en 

 

 


