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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.12.2018 A8-0417/164 

Τροπολογία  164 

Martin Häusling 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 178/2002 – Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

Κανονισμός 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 μπορεί να δεχθεί να 

επιφυλάξει εμπιστευτική μεταχείριση μόνο 

στις ακόλουθες πληροφορίες, και υπό την 

προϋπόθεση ότι στην αίτηση για 

εμπιστευτική μεταχείριση καταδεικνύεται 

με επαρκή και επαληθεύσιμη 

αιτιολόγηση, ότι η αποκάλυψη θα 

έβλαπτε συγκεκριμένα και σημαντικά τα 

εμπορικά συμφέροντα του αιτούντος: 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.12.2018 A8-0417/165 

Τροπολογία  165 

Martin Häusling 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 178/2002 – Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 

Κανονισμός 178/2002 – Άρθρο 39 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) εμπορικές πληροφορίες που 

αποκαλύπτουν τις πηγές εφοδιασμού, τα 

μερίδια αγοράς ή την επιχειρηματική 

στρατηγική του αιτούντος· και, 

(3) εμπορικές πληροφορίες που 

αποκαλύπτουν τις πηγές εφοδιασμού, 

πληροφορίες σχετικά με καινοτόμες ιδέες 

που σχετίζονται με μελλοντικές 

στρατηγικές έρευνας και ανάπτυξης, τα 

μερίδια αγοράς ή την επιχειρηματική 

στρατηγική του αιτούντος· και, 

Or. en 

Justification 

Η τροπολογία αυτή έχει συμβιβαστικό χαρακτήρα, ώστε η τροπολογία 85 να γίνει αποδεκτή από 

όλες τις ομάδες. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.12.2018 A8-0417/166 

Τροπολογία  166 

Martin Häusling 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 178/2002 – Άρθρο 39 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κανονισμός 178/2002 – Άρθρο 39 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Οι παρεκκλίσεις που αναφέρονται 

στην παράγραφο 2 ερμηνεύονται 

περιοριστικά. 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.12.2018 A8-0417/167 

Τροπολογία  167 

Martin Häusling 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 178/2002 – Άρθρο 39β – παράγραφος 1 

Κανονισμός 178/2002 – Άρθρο 39β – παράγραφος 1 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) δημοσιοποιεί χωρίς καθυστέρηση 

τη μη εμπιστευτική εκδοχή, όπως 

υποβλήθηκε από τον αιτούντα· 

α) δημοσιοποιεί χωρίς καθυστέρηση 

τη μη εμπιστευτική εκδοχή της αίτησης, 

όπως υποβλήθηκε από τον αιτούντα, μόλις 

η εν λόγω αίτηση κριθεί παραδεκτή· 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή πρέπει να θεωρηθεί ως εναλλακτική στην πρόταση της εισηγήτριας για 

δημοσίευση των πληροφοριών μόνο αφότου δημοσιευτεί σχέδιο γνωμοδότησης της EFSA. Σε 

έναν κανονισμό που έχει στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας, είναι αδικαιολόγητο να επιτρέπεται 

στην EFSA να ξεκινά το έργο της χωρίς να έχει πλήρη εικόνα, συμπεριλαμβανομένης της 

συμβολής ανεξάρτητων επιστημόνων. Επιπλέον, επί του παρόντος η EFSA εκδίδει σχέδια 

γνωμοδοτήσεων μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις. Η απαίτηση έκδοσής τους κατά γενικό κανόνα 

όχι μόνο επιβαρύνει επιπλέον τον οργανισμό, αλλά καθιστά επίσης ευάλωτη την EFSA σε 

περίπτωση διαφορετικών αποτελεσμάτων στο σχέδιο γνωμοδότησης και στην τελική 

γνωμοδότηση. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.12.2018 A8-0417/168 

Τροπολογία  168 

Martin Häusling 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 3 

Οδηγία 2001/18 – Άρθρο 25 – παράγραφος 2 

Οδηγία 2001/18 – Άρθρο 25 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Επιπλέον των διατάξεων του 

άρθρου 39 παράγραφος 2 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 178/2002 και σύμφωνα με το 

άρθρο 39 παράγραφος 3 του ίδιου 

κανονισμού, το οποίο εφαρμόζεται 

κατ’ αναλογία, μπορεί να γίνει δεκτή η 

εμπιστευτική μεταχείριση των 

ακόλουθων πληροφοριών, των οποίων η 

αποκάλυψη μπορεί να θεωρηθεί, βάσει 

επαληθεύσιμης αιτιολόγησης, ότι θίγει 

σημαντικά τα ενεχόμενα συμφέροντα: 

διαγράφεται 

α) πληροφορίες σχετικά με την 

αλληλουχία DNA, με εξαίρεση τις 

αλληλουχίες που χρησιμοποιούνται για 

τον σκοπό της ανίχνευσης, της 

ταυτοποίησης και του ποσοτικού 

προσδιορισμού ενός συμβάντος 

μετασχηματισμού· και, 

 

β) πρότυπα και στρατηγικές 

διασταύρωσης.· 

 

Or. en 

Justification 

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

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

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

keep information about the “DNA sequence” and “breeding patterns” confidential. Both are 
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highly relevant for risk assessment. If the sequences are not disclosed, experts cannot assess 

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

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

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

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

available to the public. The new provision would thus clearly decrease transparency. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.12.2018 A8-0417/169 

Τροπολογία  169 

Martin Häusling 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 10 

Κανονισμός 1829/2003 – Άρθρο 30 – παράγραφος 2 

Κανονισμός 1829/2003 – Άρθρο 30 – παράγραφος 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Επιπλέον των διατάξεων του 

άρθρου 39 παράγραφος 2 και σύμφωνα 

με το άρθρο 39 παράγραφος 3 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, η Αρχή 

μπορεί επίσης να δεχθεί να επιφυλάξει 

εμπιστευτική μεταχείριση στις ακόλουθες 

πληροφορίες, των οποίων η αποκάλυψη 

μπορεί να θεωρηθεί, βάσει 

επαληθεύσιμης αιτιολόγησης, ότι θίγει 

σημαντικά τα ενεχόμενα συμφέροντα: 

διαγράφεται 

α) πληροφορίες σχετικά με την 

αλληλουχία DNA, με εξαίρεση τις 

αλληλουχίες που χρησιμοποιούνται για 

τον σκοπό της ανίχνευσης, της 

ταυτοποίησης και του ποσοτικού 

προσδιορισμού ενός συμβάντος 

μετασχηματισμού· και, 

 

β) πρότυπα και στρατηγικές 

διασταύρωσης. 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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

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

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

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

highly relevant for risk assessment. If the sequences are not disclosed, experts cannot assess 
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the risks independently from industry and authorities.  The breeding pattern is further of high 

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

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

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

available to the public. The new provision would thus clearly decrease transparency. 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

6.12.2018 A8-0417/170 

Τροπολογία  170 

Martin Häusling 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

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 8 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Κανονισμός 1107/2009 – Άρθρο 16 

Κανονισμός 1107/2009 – Άρθρο 16 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Αρχή αξιολογεί αμελλητί τυχόν αίτημα 

εμπιστευτικότητας και δημοσιοποιεί τις 

πληροφορίες που υποβάλλει ο αιτών 

δυνάμει του άρθρου 15, καθώς και τυχόν 

άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες που 

υποβάλλει ο αιτών, εκτός από τις 

πληροφορίες για τις οποίες έχει ζητηθεί και 

έχει γίνει δεκτή από την Αρχή 

εμπιστευτική μεταχείριση δυνάμει του 

άρθρου 38, των άρθρων 39 έως 39στ και 

του άρθρου 40 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 178/2002, τα οποία εφαρμόζονται 

κατ’ αναλογία, και δυνάμει του άρθρου 63 

του παρόντος κανονισμού. 

Η Αρχή αξιολογεί αμελλητί τυχόν αίτημα 

εμπιστευτικότητας και δημοσιοποιεί τις 

πληροφορίες που υποβάλλει ο αιτών 

δυνάμει του άρθρου 15, καθώς και τυχόν 

άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες που 

υποβάλλει ο αιτών, εκτός από τις 

πληροφορίες για τις οποίες έχει ζητηθεί και 

έχει γίνει δεκτή από την Αρχή 

εμπιστευτική μεταχείριση δυνάμει του 

άρθρου 38, των άρθρων 39 έως 39στ και 

του άρθρου 40 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 178/2002, τα οποία εφαρμόζονται 

κατ’ αναλογία, και δυνάμει του άρθρου 63 

του παρόντος κανονισμού, εκτός εάν η 

αποκάλυψή τους επιτάσσεται από 

υπερισχύον δημόσιο συμφέρον. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διάταξη αυτή προέρχεται από το άρθρο 16 του τρέχοντος Κανονισμού 1107/2009. Ουδείς 

λόγος υπάρχει να αρθεί η πρόβλεψη αυτή από τους νέους κανόνες. 

 


