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Τροπολογία 64
Martin Häusling

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 2

Σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος Τροπολογία

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 
παράγραφος 2 και τα άρθρα 43, 114 και
168 παράγραφος 4 στοιχείο β) της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα 
οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την 
Επιτροπή (C8-0144/2018),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 
παράγραφος 2 και τα άρθρα 43, 114, 168 
παράγραφος 4 στοιχείο β) και 192 
παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η 
πρόταση από την Επιτροπή (C8-
0144/2018),

Or. en

Αιτιολόγηση

Η άδεια καλλιέργειας ή θέσης σε κυκλοφορία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, φυτών ή 
ζώων, καθώς και η άδεια χρήσης δραστικών ουσιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, έχει 
σημαντικές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία· η προστασία της 
ανθρώπινης υγείας αποτελεί μέρος της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ.

Τροπολογία 65
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου20 καθορίζει τις γενικές αρχές 
και απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα, με σκοπό να διαμορφωθεί μια 
κοινή βάση για τα μέτρα που διέπουν τη 
νομοθεσία για τα τρόφιμα τόσο σε επίπεδο 
Ένωσης όσο και σε επίπεδο κρατών 
μελών. Μεταξύ άλλων προβλέπει ότι η 
νομοθεσία για τα τρόφιμα πρέπει να 

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου20 καθορίζει τις γενικές αρχές 
και απαιτήσεις της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα, με σκοπό να διαμορφωθεί μια 
κοινή βάση για τα μέτρα που διέπουν τη 
νομοθεσία για τα τρόφιμα τόσο σε επίπεδο 
Ένωσης όσο και σε επίπεδο κρατών 
μελών. Μεταξύ άλλων προβλέπει ότι η 
νομοθεσία για τα τρόφιμα πρέπει να 
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βασίζεται στην ανάλυση του κινδύνου, 
πλην των περιπτώσεων όπου αυτό δεν 
αρμόζει στις υφιστάμενες συνθήκες ή στη 
φύση του μέτρου.

βασίζεται στην ανάλυση του κινδύνου, 
πλην των περιπτώσεων όπου αυτό δεν 
αρμόζει στις υφιστάμενες συνθήκες ή στη 
φύση του μέτρου και θα πρέπει να 
συμπληρώνεται από την αρχή της 
προφύλαξης.

__________________ __________________

20 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, 
για τον καθορισμό των γενικών αρχών και 
απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα 
ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 
1.2.2002, σ. 1).

20 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, 
για τον καθορισμό των γενικών αρχών και 
απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα 
ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 
1.2.2002, σ. 1).

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 προβλέπει τη χρήση της αρχής της 
προφύλαξης σε ειδικές περιπτώσεις όπου υπάρχει επιστημονική αβεβαιότητα.

Τροπολογία 66
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Το άρθρο 2 παράγραφος 4 
στοιχείο α) δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 
2001/110/ΕΚ για το μέλι αναφέρει ότι, εάν 
το μέλι προέρχεται από περισσότερα από 
ένα κράτη μέλη ή τρίτες χώρες, η 
υποχρεωτική ένδειξη των χωρών 
προέλευσης μπορεί να αντικαθίσταται 
από μία από τις ακόλουθες ενδείξεις, 
κατά περίπτωση: «μείγμα μελιών ΕΚ», 
«μείγμα μελιών εκτός ΕΚ» ή «μείγμα 
μελιών ΕΚ και εκτός ΕΕ»· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η ένδειξη «μείγμα μελιών ΕΕ 
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και εκτός ΕΕ» δεν είναι αρκετά 
διαφωτιστική για τον καταναλωτή·

Or. en

Τροπολογία 67
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1β) πολλοί συσκευαστές και έμποροι 
μελιού χρησιμοποιούν τώρα αθέμιτα αυτή 
την ένδειξη προέλευσης, για να 
αποκρύψουν την πραγματική χώρα 
καταγωγής, καθώς και την αναλογία 
μελιού από τις διάφορες οικείες χώρες, 
δεδομένου ότι οι αγοραστές είναι πλέον 
πιο ενημερωμένοι και δεν εμπιστεύονται 
τα τρόφιμα ορισμένων χωρών·

Or. en

Τροπολογία 68
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1γ) το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 1ης Μαρτίου 2018 
σχετικά με τις προοπτικές και τις 
προκλήσεις για τον μελισσοκομικό τομέα 
στην ΕΕ « θεωρεί … ότι επισημάνσεις 
όπως « μίγμα μελιών ΕΕ », « μίγμα 
μελιών εκτός ΕΕ », και ιδίως « μίγμα 
μελιών ΕΕ και εκτός ΕΕ », αποκρύπτουν 
εντελώς την προέλευση του μελιού από 
τον καταναλωτή και, κατά συνέπεια, δεν 
πληρούν τις αρχές που θέτει η νομοθεσία 
της ΕΕ για την προστασία των 
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καταναλωτών (παράγραφος 58) » και, ως 
εκ τούτου, « ζητεί την αντικατάσταση της 
ένδειξης « μίγμα μελιών ΕΕ και εκτός 
ΕΕ » στις ετικέτες από επακριβή ένδειξη 
της χώρας ή των χωρών προέλευσης του 
μελιού που χρησιμοποιείται στα τελικά 
προϊόντα, με σειρά που να αντιστοιχεί 
στις ποσοστιαίες αναλογίες στις οποίες 
έχουν χρησιμοποιηθεί στο τελικό προϊόν 
… (παράγραφος 59)·

Or. en

Τροπολογία 69
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1δ) η κατάσταση στην εσωτερική 
αγορά μελιού της ΕΕ έχει επιδεινωθεί 
λόγω της συνεχούς εισαγωγής νοθευμένου 
μελιού, σύμφωνα με εκπροσώπους 
ευρωπαϊκών και εθνικών ενώσεων 
μελισσοκόμων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ΕΕ δεν πρέπει να ανεχθεί άλλο αυτήν την 
κατάσταση και πρέπει να προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες, ήτοι στη 
διόρθωση του τμήματος της οδηγίας 
2001/110/ΕΚ για το μέλι που αφορά την 
επισήμανση·

Or. en

Τροπολογία 70
Marijana Petir, Norbert Erdős, Franc Bogovič

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1ε) οι ισχύοντες κανόνες δεν 
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λαμβάνουν υπόψη τις δόλιες πρακτικές 
σχετικά με τα προϊόντα μεταποίησης, 
όπως τα μπισκότα, τα δημητριακά για 
πρωινό, τα είδη ζαχαροπλαστικής κ.λπ.·
λαμβάνοντας υπόψη ότι η ονομασία 
«μέλι» μπορεί να παραπλανήσει τους 
καταναλωτές όσον αφορά την 
πραγματική περιεκτικότητα του 
συγκεκριμένου προϊόντος, δεδομένου ότι 
χρησιμοποιείται συχνά όταν πολύ 
λιγότερο από το 50 % της 
περιεκτικότητας του προϊόντος σε 
σάκχαρα προέρχεται από μέλι· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες για 
την επισήμανση των τροφίμων πρέπει 
επίσης να διορθωθούν σε αυτόν τον 
τομέα·

Or. en

Τροπολογία 71
Mireille D'Ornano

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/200221

(έλεγχος καταλληλότητας της γενικής 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα) διαπιστώθηκε 
ότι η ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο 
δεν θεωρείται, συνολικά, αρκετά 
αποτελεσματική, γεγονός που έχει 
αντίκτυπο στην εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών στο αποτέλεσμα της 
διαδικασίας ανάλυσης του κινδύνου.

(3) Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/200221

(έλεγχος καταλληλότητας της γενικής 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα) διαπιστώθηκε 
ότι η ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο 
δεν θεωρείται, συνολικά, αρκετά 
αποτελεσματική, γεγονός που έχει 
αντίκτυπο στην εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών στο αποτέλεσμα της 
διαδικασίας ανάλυσης του κινδύνου. Η 
εμπιστοσύνη των καταναλωτών έχει σε 
γενικές γραμμές πληγεί, στον βαθμό που η 
Αρχή έδειξε παντελή έλλειψη 
αντικειμενικότητας κατά την αξιολόγηση 
του κινδύνου που ενέχεται για την 
ανθρώπινη υγεία στη χρήση της 
γλυφοσάτης, όταν θεώρησε αβλαβές αυτό 
το προϊόν, ενώ το Διεθνές Κέντρο 
Ερευνών για τον Καρκίνο την δήλωσε ως 
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«πιθανά καρκινογόνο ουσία».

__________________ __________________

21 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών 
της Επιτροπής, «The REFIT evaluation of 
the General Food Law (Regulation (EC) 
No 178/2002)» [Η αξιολόγηση REFIT της 
γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα 
(κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002)], 
SWD(2018) 38 final, με ημερομηνία
15.1.2018.

21 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών 
της Επιτροπής, «The REFIT evaluation of 
the General Food Law (Regulation (EC) 
No 178/2002)» [Η αξιολόγηση REFIT της 
γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα 
(κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002)], 
SWD(2018) 38 final, με ημερομηνία 
15.1.2018.

Or. fr

Τροπολογία 72
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/200221

(έλεγχος καταλληλότητας της γενικής 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα) διαπιστώθηκε 
ότι η ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο 
δεν θεωρείται, συνολικά, αρκετά 
αποτελεσματική, γεγονός που έχει 
αντίκτυπο στην εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών στο αποτέλεσμα της 
διαδικασίας ανάλυσης του κινδύνου.

(3) Στο πλαίσιο της αξιολόγησης του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/200221

(έλεγχος καταλληλότητας της γενικής 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα) διαπιστώθηκε 
ότι η ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο 
δεν θεωρείται, συνολικά, αρκετά 
αποτελεσματική, γεγονός που έχει 
αντίκτυπο στην εμπιστοσύνη των 
καταναλωτών στη διαδικασία ανάλυσης 
του κινδύνου και τα διάφορα 
ενδιαφερόμενα μέρη.

__________________ __________________

21 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής, «The REFIT evaluation of the 
General Food Law (Regulation (EC) No 
178/2002)» [Η αξιολόγηση REFIT της 
γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα 
(κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002)], 
SWD(2018) 38 final, με ημερομηνία 
15.1.2018.

21 Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της 
Επιτροπής, «The REFIT evaluation of the 
General Food Law (Regulation (EC) No 
178/2002)» [Η αξιολόγηση REFIT της 
γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα 
(κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002)], 
SWD(2018) 38 final, με ημερομηνία 
15.1.2018.

Or. en
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Τροπολογία 73
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να 
διασφαλιστεί η καθιέρωση μιας 
ολοκληρωμένης και διαρκούς διαδικασίας 
ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο σε 
όλα τα στάδια της ανάλυσης του κινδύνου, 
με τη συμμετοχή ενωσιακών και εθνικών 
αξιολογητών του κινδύνου και 
διαχειριστών του κινδύνου. Η διαδικασία 
αυτή θα πρέπει να συνδυαστεί με τη 
διεξαγωγή ανοικτού διαλόγου μεταξύ όλων 
των ενδιαφερομένων μερών προκειμένου 
να διασφαλιστεί συνοχή και συνέπεια στο 
πλαίσιο της διαδικασίας ανάλυσης του 
κινδύνου.

(4) Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να 
διασφαλιστεί η καθιέρωση μιας 
ολοκληρωμένης και διαρκούς διαδικασίας 
ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο σε 
όλα τα στάδια της ανάλυσης του κινδύνου, 
με τη συμμετοχή ενωσιακών και εθνικών 
αξιολογητών του κινδύνου και 
διαχειριστών του κινδύνου. Η διαδικασία 
αυτή θα πρέπει να ανακτήσει την 
εμπιστοσύνη των πολιτών ότι η όλη 
διαδικασία υποστηρίζεται από τον στόχο 
του παρόντος κανονισμού, ο οποίος 
συνίσταται στην εξασφάλιση υψηλού 
επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης 
ζωής και υγείας και της προστασίας των 
συμφερόντων των καταναλωτών.
Επομένως, θα πρέπει να συνδυαστεί με τη 
διεξαγωγή ανοικτού διαλόγου μεταξύ όλων 
των ενδιαφερομένων μερών, ιδίως του 
κοινού, προκειμένου να διασφαλιστεί 
συνοχή, συνέπεια και λογοδοσία στο 
πλαίσιο της διαδικασίας ανάλυσης του 
κινδύνου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κοινού, οποιαδήποτε ενημέρωση και εμπορική προώθηση 
της διαδικασίας θα πρέπει να έχει πραγματικό περιεχόμενο το οποίο θα καταδεικνύει και θα 
αποδεικνύει συγκεκριμένα ότι η κατάσταση έχει βελτιωθεί. Ειδάλλως, οποιαδήποτε αλλαγή 
είναι καταδικασμένη να αποτύχει.

Τροπολογία 74
Mireille D'Ornano

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να 
διασφαλιστεί η καθιέρωση μιας 
ολοκληρωμένης και διαρκούς διαδικασίας 
ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο σε 
όλα τα στάδια της ανάλυσης του κινδύνου, 
με τη συμμετοχή ενωσιακών και εθνικών 
αξιολογητών του κινδύνου και 
διαχειριστών του κινδύνου. Η διαδικασία 
αυτή θα πρέπει να συνδυαστεί με τη 
διεξαγωγή ανοικτού διαλόγου μεταξύ όλων 
των ενδιαφερομένων μερών προκειμένου 
να διασφαλιστεί συνοχή και συνέπεια στο 
πλαίσιο της διαδικασίας ανάλυσης του 
κινδύνου.

(4) Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να 
διασφαλιστεί η καθιέρωση μιας 
ολοκληρωμένης και διαρκούς διαδικασίας 
ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο σε 
όλα τα στάδια της ανάλυσης του κινδύνου, 
με τη συμμετοχή ενωσιακών και εθνικών 
αξιολογητών του κινδύνου και 
διαχειριστών του κινδύνου. Η διαδικασία 
αυτή θα πρέπει να συνδυαστεί με τη 
διεξαγωγή ανοικτού διαλόγου μεταξύ όλων 
των ενδιαφερομένων μερών προκειμένου 
να διασφαλιστεί συνοχή και συνέπεια στο 
πλαίσιο της διαδικασίας ανάλυσης του 
κινδύνου. Γενικότερα, το όλο ζήτημα της 
ανεξαρτησίας των εκθέσεων 
εμπειρογνωμοσύνης της Αρχής χρήζει 
διεξοδικής εξέτασης.

Or. fr

Τροπολογία 75
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να 
διασφαλιστεί η καθιέρωση μιας 
ολοκληρωμένης και διαρκούς διαδικασίας 
ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο σε 
όλα τα στάδια της ανάλυσης του κινδύνου, 
με τη συμμετοχή ενωσιακών και εθνικών 
αξιολογητών του κινδύνου και 
διαχειριστών του κινδύνου. Η διαδικασία 
αυτή θα πρέπει να συνδυαστεί με τη 
διεξαγωγή ανοικτού διαλόγου μεταξύ
όλων των ενδιαφερομένων μερών 
προκειμένου να διασφαλιστεί συνοχή και 
συνέπεια στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ανάλυσης του κινδύνου.

(4) Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να 
διασφαλιστεί η καθιέρωση μιας 
ολοκληρωμένης, διαρκούς και χωρίς 
αποκλεισμούς διαδικασίας ενημέρωσης 
σχετικά με τον κίνδυνο σε όλα τα στάδια 
της ανάλυσης του κινδύνου, με τη 
συμμετοχή ενωσιακών και εθνικών 
αξιολογητών του κινδύνου και 
διαχειριστών του κινδύνου, καθώς και
όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

Or. en
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Τροπολογία 76
Nicola Caputo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να 
διασφαλιστεί η καθιέρωση μιας 
ολοκληρωμένης και διαρκούς διαδικασίας 
ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο σε 
όλα τα στάδια της ανάλυσης του κινδύνου, 
με τη συμμετοχή ενωσιακών και εθνικών 
αξιολογητών του κινδύνου και 
διαχειριστών του κινδύνου. Η διαδικασία 
αυτή θα πρέπει να συνδυαστεί με τη 
διεξαγωγή ανοικτού διαλόγου μεταξύ όλων 
των ενδιαφερομένων μερών προκειμένου 
να διασφαλιστεί συνοχή και συνέπεια στο 
πλαίσιο της διαδικασίας ανάλυσης του 
κινδύνου.

(4) Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να 
διασφαλιστεί η καθιέρωση μιας 
ολοκληρωμένης και διαρκούς διαδικασίας 
ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο σε 
όλα τα στάδια της ανάλυσης του κινδύνου, 
με τη συμμετοχή ενωσιακών και εθνικών 
αξιολογητών του κινδύνου και 
διαχειριστών του κινδύνου. Η διαδικασία 
αυτή θα πρέπει να συνδυαστεί με τη 
διεξαγωγή ανοικτού διαλόγου μεταξύ όλων 
των ενδιαφερομένων μερών προκειμένου 
να διασφαλιστεί η επικράτηση μόνο του 
δημοσίου συμφέροντος, η ακρίβεια και η
συνέπεια στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ανάλυσης του κινδύνου.

Or. it

Τροπολογία 77
Pavel Poc, Nicola Caputo, Jytte Guteland, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να 
διασφαλιστεί η καθιέρωση μιας 
ολοκληρωμένης και διαρκούς διαδικασίας 
ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο σε 
όλα τα στάδια της ανάλυσης του κινδύνου, 
με τη συμμετοχή ενωσιακών και εθνικών 
αξιολογητών του κινδύνου και 
διαχειριστών του κινδύνου. Η διαδικασία 
αυτή θα πρέπει να συνδυαστεί με τη 
διεξαγωγή ανοικτού διαλόγου μεταξύ όλων 
των ενδιαφερομένων μερών προκειμένου 

(4) Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να 
διασφαλιστεί η καθιέρωση μιας 
ολοκληρωμένης, διαρκούς και χωρίς 
αποκλεισμούς διαδικασίας ενημέρωσης 
σχετικά με τον κίνδυνο σε όλα τα στάδια 
της ανάλυσης του κινδύνου, με τη 
συμμετοχή ενωσιακών και εθνικών 
αξιολογητών του κινδύνου και 
διαχειριστών του κινδύνου. Η διαδικασία 
αυτή θα πρέπει να συνδυαστεί με τη 
διεξαγωγή ανοικτού διαλόγου μεταξύ όλων 
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να διασφαλιστεί συνοχή και συνέπεια στο 
πλαίσιο της διαδικασίας ανάλυσης του 
κινδύνου.

των ενδιαφερομένων μερών προκειμένου 
να διασφαλιστεί η επικράτηση του 
δημόσιου συμφέροντος, η ακρίβεια και η
συνέπεια στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ανάλυσης του κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 78
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να 
δοθεί στη συνεκτική, κατάλληλη και 
έγκαιρη επεξήγηση όχι μόνο των ίδιων των 
πορισμάτων της αξιολόγησης του 
κινδύνου, αλλά και του τρόπου με τον 
οποίο τα πορίσματα αυτά 
χρησιμοποιούνται για να συμβάλουν στην 
τεκμηρίωση των αποφάσεων για τη 
διαχείριση του κινδύνου σε συνδυασμό με 
άλλους κατάλληλους παράγοντες, κατά 
περίπτωση.

(5) Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να 
δοθεί στη σαφή, αντικειμενική και 
έγκαιρη δημοσιοποίηση όχι μόνο των 
ίδιων των πορισμάτων της αξιολόγησης 
του κινδύνου, αλλά και λεπτομερών 
πληροφοριών για την εκπόνηση, τη 
συζήτηση και την έγκριση των 
αποφάσεων για τη διαχείριση του 
κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 79
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να 
δοθεί στη συνεκτική, κατάλληλη και 
έγκαιρη επεξήγηση όχι μόνο των ίδιων των 
πορισμάτων της αξιολόγησης του 
κινδύνου, αλλά και του τρόπου με τον 
οποίο τα πορίσματα αυτά 
χρησιμοποιούνται για να συμβάλουν στην 

(5) Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει να 
δοθεί στη σαφή, αντικειμενική και 
έγκαιρη επεξήγηση όχι μόνο των ίδιων των 
πορισμάτων της αξιολόγησης του 
κινδύνου, αλλά και του τρόπου με τον 
οποίο τα πορίσματα αυτά 
χρησιμοποιούνται για να συμβάλουν στην 
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τεκμηρίωση των αποφάσεων για τη 
διαχείριση του κινδύνου σε συνδυασμό με 
άλλους κατάλληλους παράγοντες, κατά 
περίπτωση.

τεκμηρίωση των αποφάσεων για τη 
διαχείριση του κινδύνου σε συνδυασμό με 
άλλους κατάλληλους παράγοντες, κατά 
περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 80
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5α) Η γενική νομοθεσία για τα 
τρόφιμα δεν προβλέπει σαφή ορισμό των 
«άλλων κατάλληλων παραγόντων» όσον 
αφορά τον στόχο της. Αυτή η αρχή θα 
πρέπει να εφαρμόζεται πάντα κατά 
περίπτωση, αλλά, δεδομένου ότι δεν 
υπάρχουν γενικές κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με την εφαρμογή και την 
ερμηνεία της αρχής, δεν υπάρχει συνέπεια 
στην εφαρμογή της. Επομένως, η 
Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει 
γενικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά 
με την εφαρμογή αυτής της αρχής.

Or. en

Τροπολογία 81
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για τον σκοπό αυτόν, είναι 
απαραίτητο να καθοριστούν γενικοί στόχοι 
και γενικές αρχές της ενημέρωσης σχετικά 
με τον κίνδυνο, λαμβανομένων υπόψη των 
αντίστοιχων ρόλων των αξιολογητών και 
των διαχειριστών του κινδύνου.

(6) Για τον σκοπό αυτόν, είναι 
απαραίτητο να καθοριστούν γενικοί στόχοι 
και γενικές αρχές της ενημέρωσης σχετικά 
με τον κίνδυνο, λαμβανομένων υπόψη των 
προσδοκιών που έχουν εκφράσει οι 
πολίτες και των αντίστοιχων ρόλων των 
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αξιολογητών και των διαχειριστών του 
κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 82
Mireille D'Ornano

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Με βάση τους εν λόγω γενικούς 
στόχους και τις γενικές αρχές, θα πρέπει να 
καταρτιστεί γενικό σχέδιο για την 
ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο, σε 
στενή συνεργασία με την Αρχή και τα 
κράτη μέλη και κατόπιν διενέργειας 
σχετικών δημόσιων διαβουλεύσεων.

(7) Με βάση τους εν λόγω γενικούς 
στόχους και τις γενικές αρχές, θα πρέπει να 
καταρτιστεί γενικό σχέδιο για την 
ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο, σε 
στενή συνεργασία με την Αρχή,τα κράτη 
μέλη και τις υγειονομικές αρχές τους, που 
συχνά είναι πιο ανεξάρτητες από την 
Αρχή, και κατόπιν διενέργειας σχετικών 
δημόσιων διαβουλεύσεων.

Or. fr

Τροπολογία 83
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu,
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στο γενικό σχέδιο θα πρέπει να 
προσδιορίζονται οι βασικοί παράγοντες 
που πρέπει να συνεκτιμώνται κατά την 
εξέταση των δραστηριοτήτων ενημέρωσης 
σχετικά με τον κίνδυνο, όπως τα 
διαφορετικά επίπεδα κινδύνου, η φύση του 
κινδύνου και ο δυνητικός του αντίκτυπος
στη δημόσια υγεία, τα πρόσωπα και τα 
αντικείμενα που επηρεάζονται άμεσα ή 
έμμεσα από τον κίνδυνο, τα επίπεδα 
έκθεσης στον κίνδυνο, η ικανότητα 

(8) Στο γενικό σχέδιο θα πρέπει να 
καθορίζονται οι πρακτικές ρυθμίσεις για 
τη δημοσιοποίηση των απαραίτητων 
πληροφοριών στο κοινό για την επίτευξη 
υψηλού επιπέδου διαφάνειας της 
διαδικασίας διαχείρισης του κινδύνου. 
Θα πρέπει να προσδιορίζονται οι βασικοί 
παράγοντες που πρέπει να συνεκτιμώνται 
κατά την εξέταση των δραστηριοτήτων 
ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο, όπως 
τα διαφορετικά επίπεδα κινδύνου, η φύση 



AM\1162805EL.docx 15/168 PE627.781v01-00

EL

ελέγχου του κινδύνου και άλλοι 
παράγοντες που επηρεάζουν την αντίληψη 
του κινδύνου, μεταξύ των οποίων ο 
επείγων χαρακτήρας, καθώς και το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο και το σχετικό πλαίσιο 
της αγοράς. Στο γενικό σχέδιο θα πρέπει 
επίσης να προσδιορίζονται τα εργαλεία και 
οι δίαυλοι που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται, καθώς και να 
προβλέπονται κατάλληλοι μηχανισμοί για 
την εξασφάλιση συνεκτικής ενημέρωσης 
σχετικά με τον κίνδυνο.

του κινδύνου και ο δυνητικός του 
αντίκτυπος στη δημόσια υγεία, τα 
πρόσωπα και τα αντικείμενα που 
επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τον 
κίνδυνο, τα επίπεδα έκθεσης στον κίνδυνο, 
η ικανότητα ελέγχου του κινδύνου και 
άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την 
αντίληψη του κινδύνου, μεταξύ των 
οποίων ο επείγων χαρακτήρας, καθώς και 
το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και το 
σχετικό πλαίσιο της αγοράς. Στο γενικό 
σχέδιο θα πρέπει επίσης να 
προσδιορίζονται τα εργαλεία και οι δίαυλοι 
που πρέπει να χρησιμοποιούνται, καθώς 
και να προβλέπονται κατάλληλοι 
μηχανισμοί για την εξασφάλιση 
αποτελεσματικής ενημέρωσης σχετικά με 
τον κίνδυνο.

Or. en

Τροπολογία 84
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στο γενικό σχέδιο θα πρέπει να 
προσδιορίζονται οι βασικοί παράγοντες 
που πρέπει να συνεκτιμώνται κατά την 
εξέταση των δραστηριοτήτων ενημέρωσης 
σχετικά με τον κίνδυνο, όπως τα 
διαφορετικά επίπεδα κινδύνου, η φύση του 
κινδύνου και ο δυνητικός του αντίκτυπος
στη δημόσια υγεία, τα πρόσωπα και τα 
αντικείμενα που επηρεάζονται άμεσα ή 
έμμεσα από τον κίνδυνο, τα επίπεδα 
έκθεσης στον κίνδυνο, η ικανότητα 
ελέγχου του κινδύνου και άλλοι 
παράγοντες που επηρεάζουν την αντίληψη 
του κινδύνου, μεταξύ των οποίων ο 
επείγων χαρακτήρας, καθώς και το ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο και το σχετικό 
πλαίσιο της αγοράς. Στο γενικό σχέδιο θα 
πρέπει επίσης να προσδιορίζονται τα 

(8) Στο γενικό σχέδιο θα πρέπει να 
προσδιορίζονται οι βασικοί παράγοντες 
που πρέπει να συνεκτιμώνται κατά την 
εξέταση των δραστηριοτήτων ενημέρωσης 
σχετικά με τον κίνδυνο, όπως η 
επικινδυνότητα, τα διαφορετικά επίπεδα 
κινδύνου, η φύση του κινδύνου και ο 
δυνητικός του αντίκτυπος στη δημόσια 
υγεία, την υγεία των ζώων και το 
περιβάλλον, τα πρόσωπα και τα 
αντικείμενα που επηρεάζονται άμεσα ή 
έμμεσα από τον κίνδυνο, τα επίπεδα 
έκθεσης στον κίνδυνο, η ικανότητα 
ελαχιστοποίησης ή ελέγχου του κινδύνου 
και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την 
αντίληψη του κινδύνου, μεταξύ των 
οποίων ο επείγων χαρακτήρας, καθώς και 
το υπάρχον ή ανύπαρκτο νομοθετικό 
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εργαλεία και οι δίαυλοι που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται, καθώς και να 
προβλέπονται κατάλληλοι μηχανισμοί για 
την εξασφάλιση συνεκτικής ενημέρωσης 
σχετικά με τον κίνδυνο.

πλαίσιο. Στο γενικό σχέδιο θα πρέπει 
επίσης να προσδιορίζονται τα εργαλεία και 
οι δίαυλοι που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται, καθώς και να 
προβλέπονται κατάλληλοι μηχανισμοί για 
την εξασφάλιση συνεκτικής ενημέρωσης 
σχετικά με τον κίνδυνο.

Or. en

Τροπολογία 85
Mireille D'Ornano

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στο γενικό σχέδιο θα πρέπει να 
προσδιορίζονται οι βασικοί παράγοντες 
που πρέπει να συνεκτιμώνται κατά την 
εξέταση των δραστηριοτήτων ενημέρωσης 
σχετικά με τον κίνδυνο, όπως τα 
διαφορετικά επίπεδα κινδύνου, η φύση του 
κινδύνου και ο δυνητικός του αντίκτυπος 
στη δημόσια υγεία, τα πρόσωπα και τα 
αντικείμενα που επηρεάζονται άμεσα ή 
έμμεσα από τον κίνδυνο, τα επίπεδα 
έκθεσης στον κίνδυνο, η ικανότητα 
ελέγχου του κινδύνου και άλλοι 
παράγοντες που επηρεάζουν την αντίληψη 
του κινδύνου, μεταξύ των οποίων ο 
επείγων χαρακτήρας, καθώς και το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο και το σχετικό πλαίσιο 
της αγοράς. Στο γενικό σχέδιο θα πρέπει 
επίσης να προσδιορίζονται τα εργαλεία και 
οι δίαυλοι που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται, καθώς και να 
προβλέπονται κατάλληλοι μηχανισμοί για 
την εξασφάλιση συνεκτικής ενημέρωσης 
σχετικά με τον κίνδυνο.

(8) Στο γενικό σχέδιο θα πρέπει να 
προσδιορίζονται οι βασικοί παράγοντες 
που πρέπει να συνεκτιμώνται και ο 
καλύτερος τρόπος ιεράρχησής τους κατά 
την εξέταση των δραστηριοτήτων
ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο, όπως 
τα διαφορετικά επίπεδα κινδύνου, η φύση 
του κινδύνου και ο δυνητικός του 
αντίκτυπος στη δημόσια υγεία, τα 
πρόσωπα και τα αντικείμενα που 
επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα από τον 
κίνδυνο, τα επίπεδα έκθεσης στον κίνδυνο, 
η ικανότητα ελέγχου του κινδύνου και 
άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την 
αντίληψη του κινδύνου, μεταξύ των 
οποίων ο επείγων χαρακτήρας, καθώς και 
το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και το 
σχετικό πλαίσιο της αγοράς. Στο γενικό 
σχέδιο θα πρέπει επίσης να 
προσδιορίζονται τα εργαλεία και οι δίαυλοι 
που πρέπει να χρησιμοποιούνται, καθώς 
και να προβλέπονται κατάλληλοι 
μηχανισμοί για την εξασφάλιση 
συνεκτικής ενημέρωσης σχετικά με τον 
κίνδυνο.

Or. fr
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Τροπολογία 86
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Στο γενικό σχέδιο θα πρέπει να 
προσδιορίζονται οι βασικοί παράγοντες 
που πρέπει να συνεκτιμώνται κατά την 
εξέταση των δραστηριοτήτων ενημέρωσης 
σχετικά με τον κίνδυνο, όπως τα 
διαφορετικά επίπεδα κινδύνου, η φύση του 
κινδύνου και ο δυνητικός του αντίκτυπος 
στη δημόσια υγεία, τα πρόσωπα και τα 
αντικείμενα που επηρεάζονται άμεσα ή 
έμμεσα από τον κίνδυνο, τα επίπεδα 
έκθεσης στον κίνδυνο, η ικανότητα 
ελέγχου του κινδύνου και άλλοι 
παράγοντες που επηρεάζουν την αντίληψη 
του κινδύνου, μεταξύ των οποίων ο 
επείγων χαρακτήρας, καθώς και το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο και το σχετικό πλαίσιο 
της αγοράς. Στο γενικό σχέδιο θα πρέπει 
επίσης να προσδιορίζονται τα εργαλεία και 
οι δίαυλοι που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται, καθώς και να 
προβλέπονται κατάλληλοι μηχανισμοί για 
την εξασφάλιση συνεκτικής ενημέρωσης 
σχετικά με τον κίνδυνο.

(8) Στο γενικό σχέδιο θα πρέπει να 
προσδιορίζονται οι βασικοί παράγοντες 
που πρέπει να συνεκτιμώνται κατά την 
εξέταση των δραστηριοτήτων ενημέρωσης 
σχετικά με τον κίνδυνο, όπως τα 
διαφορετικά επίπεδα κινδύνου, η φύση του 
κινδύνου και ο δυνητικός του αντίκτυπος 
στη δημόσια υγεία, τα πρόσωπα και τα 
αντικείμενα που επηρεάζονται άμεσα ή 
έμμεσα από τον κίνδυνο, τα επίπεδα 
έκθεσης στον κίνδυνο, η ικανότητα 
ελέγχου του κινδύνου, τα μέτρα 
μετριασμού του κινδύνου και άλλοι 
παράγοντες που επηρεάζουν την αντίληψη 
του κινδύνου, μεταξύ των οποίων ο 
επείγων χαρακτήρας, καθώς και το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο και το σχετικό πλαίσιο 
της αγοράς. Στο γενικό σχέδιο θα πρέπει 
επίσης να προσδιορίζονται τα εργαλεία και 
οι δίαυλοι που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται, καθώς και να 
προβλέπονται κατάλληλοι μηχανισμοί για 
την εξασφάλιση συνεκτικής ενημέρωσης 
σχετικά με τον κίνδυνο.

Or. en

Τροπολογία 87
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών 
στην ασφάλεια των τροφίμων έχει 
υπονομευτεί από σειρά συμβάντων 
ευρείας κλίμακας. Είναι αναγκαίο να 
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βελτιωθεί η ενημέρωση του κοινού για τα 
εν λόγω συμβάντα, 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
στις οποίες αυτά είναι αποτέλεσμα 
πιθανών σκόπιμων παραβάσεων της 
ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας, οι 
οποίες διαπράττονται με δόλιες ή 
παραπλανητικές πρακτικές.

Or. en

Τροπολογία 88
Mireille D'Ornano

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η διαφάνεια στη διαδικασία 
αξιολόγησης του κινδύνου προσδίδει στην 
Αρχή μεγαλύτερη νομιμοποίηση στην 
αντίληψη των καταναλωτών και του 
ευρύτερου κοινού όσον αφορά την 
εκπλήρωση της αποστολής της, αυξάνει 
την εμπιστοσύνη τους στο έργο της και 
ενισχύει τη λογοδοσία της Αρχής έναντι 
των πολιτών της Ένωσης σε ένα 
δημοκρατικό σύστημα. Για τον λόγο 
αυτόν, είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η 
εμπιστοσύνη του ευρύτερου κοινού και 
άλλων ενδιαφερόμενων μερών στη 
διαδικασία ανάλυσης του κινδύνου στην 
οποία βασίζεται η ενωσιακή νομοθεσία για 
τα τρόφιμα και, ειδικότερα, στην 
αξιολόγηση του κινδύνου, καθώς και στην 
οργάνωση και ανεξαρτησία της Αρχής και 
στη διαφάνεια.

(9) Η διαφάνεια στη διαδικασία 
αξιολόγησης του κινδύνου προσδίδει στην 
Αρχή μεγαλύτερη νομιμοποίηση στην 
αντίληψη των καταναλωτών και του 
ευρύτερου κοινού όσον αφορά την 
εκπλήρωση της αποστολής της, αυξάνει 
την εμπιστοσύνη τους στο έργο της και 
ενισχύει τη λογοδοσία της Αρχής έναντι 
των πολιτών της Ένωσης σε ένα 
δημοκρατικό σύστημα. Για τον λόγο 
αυτόν, είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η 
εμπιστοσύνη του ευρύτερου κοινού και 
άλλων ενδιαφερόμενων μερών στη 
διαδικασία ανάλυσης του κινδύνου στην 
οποία βασίζεται η ενωσιακή νομοθεσία για 
τα τρόφιμα και, ειδικότερα, στην 
αξιολόγηση του κινδύνου, καθώς και στην 
οργάνωση και ανεξαρτησία της Αρχής και 
στη διαφάνεια. Τα πρόσφατα σκάνδαλα 
που αμαύρωσαν τη φήμη της Αρχής, 
ιδίως όσον αφορά την ανεξαρτησία της, 
καθιστούν δύσκολα επιτεύξιμο αυτόν τον 
στόχο για την «εμπιστοσύνη του 
ευρύτερου κοινού».

Or. fr
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Τροπολογία 89
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η διαφάνεια στη διαδικασία 
αξιολόγησης του κινδύνου προσδίδει στην 
Αρχή μεγαλύτερη νομιμοποίηση στην 
αντίληψη των καταναλωτών και του 
ευρύτερου κοινού όσον αφορά την 
εκπλήρωση της αποστολής της, αυξάνει
την εμπιστοσύνη τους στο έργο της και 
ενισχύει τη λογοδοσία της Αρχής έναντι 
των πολιτών της Ένωσης σε ένα 
δημοκρατικό σύστημα. Για τον λόγο 
αυτόν, είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η 
εμπιστοσύνη του ευρύτερου κοινού και 
άλλων ενδιαφερόμενων μερών στη 
διαδικασία ανάλυσης του κινδύνου στην 
οποία βασίζεται η ενωσιακή νομοθεσία 
για τα τρόφιμα και, ειδικότερα, στην 
αξιολόγηση του κινδύνου, καθώς και 
στην οργάνωση και ανεξαρτησία της 
Αρχής και στη διαφάνεια.

(9) Η βελτίωση της διαφάνειας στη 
διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου θα 
προσέδιδε στην Αρχή μεγαλύτερη 
νομιμοποίηση στην αντίληψη των 
καταναλωτών και του ευρύτερου κοινού 
όσον αφορά την εκπλήρωση της 
αποστολής της, θα αύξανε την 
εμπιστοσύνη τους στο έργο της και θα 
ενίσχυε τη λογοδοσία της Αρχής έναντι 
των πολιτών της Ένωσης σε ένα 
δημοκρατικό σύστημα.

Or. en

Τροπολογία 90
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η διαφάνεια στη διαδικασία 
αξιολόγησης του κινδύνου προσδίδει στην 
Αρχή μεγαλύτερη νομιμοποίηση στην 
αντίληψη των καταναλωτών και του 
ευρύτερου κοινού όσον αφορά την 
εκπλήρωση της αποστολής της, αυξάνει
την εμπιστοσύνη τους στο έργο της και 
ενισχύει τη λογοδοσία της Αρχής έναντι 
των πολιτών της Ένωσης σε ένα 

(9) Η έλλειψη διαφάνειας στη 
διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου έχει 
συμβάλει στην απώλεια της 
νομιμοποίησης της Αρχής στην αντίληψη 
των καταναλωτών και του ευρύτερου 
κοινού όσον αφορά την εκπλήρωση της 
αποστολής της, έχει υπονομεύσει την 
εμπιστοσύνη τους στο έργο της και έχει 
αποτύχει να ενισχύσει τη λογοδοσία της 
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δημοκρατικό σύστημα. Για τον λόγο 
αυτόν, είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η 
εμπιστοσύνη του ευρύτερου κοινού και 
άλλων ενδιαφερόμενων μερών στη 
διαδικασία ανάλυσης του κινδύνου στην 
οποία βασίζεται η ενωσιακή νομοθεσία για 
τα τρόφιμα και, ειδικότερα, στην 
αξιολόγηση του κινδύνου, καθώς και στην 
οργάνωση και ανεξαρτησία της Αρχής και 
στη διαφάνεια.

Αρχής έναντι των πολιτών της Ένωσης σε 
ένα δημοκρατικό σύστημα. Για τον λόγο 
αυτόν, είναι απαραίτητο να 
αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του 
ευρύτερου κοινού και άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία 
ανάλυσης του κινδύνου στην οποία 
βασίζεται η ενωσιακή νομοθεσία για τα 
τρόφιμα και, ειδικότερα, στην αξιολόγηση 
του κινδύνου, καθώς και στη λειτουργία
και ανεξαρτησία της Αρχής και στη 
διαφάνεια.

Or. en

Τροπολογία 91
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Η διαφάνεια στη διαδικασία 
αξιολόγησης του κινδύνου προσδίδει στην 
Αρχή μεγαλύτερη νομιμοποίηση στην 
αντίληψη των καταναλωτών και του 
ευρύτερου κοινού όσον αφορά την 
εκπλήρωση της αποστολής της, αυξάνει 
την εμπιστοσύνη τους στο έργο της και 
ενισχύει τη λογοδοσία της Αρχής έναντι 
των πολιτών της Ένωσης σε ένα 
δημοκρατικό σύστημα. Για τον λόγο 
αυτόν, είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η 
εμπιστοσύνη του ευρύτερου κοινού και 
άλλων ενδιαφερόμενων μερών στη 
διαδικασία ανάλυσης του κινδύνου στην 
οποία βασίζεται η ενωσιακή νομοθεσία για 
τα τρόφιμα και, ειδικότερα, στην 
αξιολόγηση του κινδύνου, καθώς και στην 
οργάνωση και ανεξαρτησία της Αρχής και 
στη διαφάνεια.

(9) Η διαφάνεια στη διαδικασία 
αξιολόγησης του κινδύνου προσδίδει στην 
Αρχή νομιμοποίηση στην αντίληψη των 
καταναλωτών και του ευρύτερου κοινού 
όσον αφορά την εκπλήρωση της 
αποστολής της, αυξάνει την εμπιστοσύνη 
τους στο έργο της και ενισχύει τη 
λογοδοσία της Αρχής έναντι των πολιτών 
της Ένωσης σε ένα δημοκρατικό σύστημα. 
Για τον λόγο αυτόν, είναι απαραίτητο να 
αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του 
ευρύτερου κοινού και άλλων 
ενδιαφερόμενων μερών στη διαδικασία 
ανάλυσης του κινδύνου στην οποία 
βασίζεται η ενωσιακή νομοθεσία για τα 
τρόφιμα και, ειδικότερα, στην αξιολόγηση 
του κινδύνου, καθώς και στην οργάνωση 
και ανεξαρτησία της Αρχής και στη 
διαφάνεια.

Or. en
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Τροπολογία 92
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Είναι σκόπιμο να εναρμονιστεί η 
σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου της 
Αρχής με την κοινή προσέγγιση για τους 
αποκεντρωμένους οργανισμούς, σύμφωνα 
με την Κοινή Δήλωση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους 
οργανισμούς, η οποία εκδόθηκε το 201222.

(10) Παράλληλα με τη διατήρηση 
σαφούς διαχωρισμού μεταξύ της 
αξιολόγησης του κινδύνου και της 
διαχείρισης του κινδύνου, είναι σκόπιμο 
να εναρμονιστεί η σύνθεση του 
διοικητικού συμβουλίου της Αρχής με την 
κοινή προσέγγιση για τους 
αποκεντρωμένους οργανισμούς, σύμφωνα 
με την Κοινή Δήλωση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τους αποκεντρωμένους 
οργανισμούς, η οποία εκδόθηκε το 201222.

__________________ __________________

22 https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_
statement_and_common_approach_2012_e
n.pdf.

22 https://europa.eu/european-
union/sites/europaeu/files/docs/body/joint_
statement_and_common_approach_2012_e
n.pdf.

Or. en

Τροπολογία 93
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η πείρα καταδεικνύει ότι ο ρόλος 
του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής 
επικεντρώνεται σε διοικητικές και 
οικονομικές πτυχές και δεν έχει αντίκτυπο 
στην ανεξαρτησία του επιστημονικού 
έργου το οποίο επιτελεί η Αρχή. Ως εκ 
τούτου, είναι σκόπιμο να εξασφαλιστεί η 
συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα κράτη 
μέλη στο διοικητικό συμβούλιο της Αρχής, 

(11) Η πείρα καταδεικνύει ότι ο ρόλος 
του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής, 
πέραν της αξιολόγησης του κινδύνου,
επικεντρώνεται επίσης σε διοικητικές και 
οικονομικές πτυχές και δεν έχει αντίκτυπο 
στην ανεξαρτησία του επιστημονικού 
έργου το οποίο επιτελεί η Αρχή. Ως εκ 
τούτου, είναι σκόπιμο να εξασφαλιστεί η 
συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα κράτη 
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προβλέποντας παράλληλα ότι οι 
εκπρόσωποι αυτοί θα πρέπει να διαθέτουν 
σχετική πείρα ιδίως στην αξιολόγηση του 
κινδύνου.

μέλη, καθώς και από την Επιτροπή και το 
Κοινοβούλιο, στο διοικητικό συμβούλιο 
της Αρχής, προβλέποντας παράλληλα ότι 
οι εκπρόσωποι αυτοί θα πρέπει να 
διαθέτουν σχετική πείρα ιδίως στην 
αξιολόγηση του κινδύνου και ότι
αποφεύγεται οποιαδήποτε σύγκρουση 
συμφερόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απαραίτητη προσαρμογή ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα πρόσωπα που διορίζονται από την 
Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, όπως προτείνεται από την Επιτροπή στο άρθρο 21 παράγραφος 
1α στοιχείο γ). Επιπροσθέτως, τα κράτη μέλη κλήθηκαν να διορίσουν μέλη με υψηλού επιπέδου 
ικανότητες στον τομέα της αξιολόγησης του κινδύνου για την ασφάλεια των τροφίμων, καθώς 
και στη νομοθεσία και την πολιτική για την ασφάλεια της αλυσίδας τροφίμων, σύμφωνα με το 
άρθρο 8γ παράγραφος 2. Επομένως, είναι παραπλανητικό να δίνεται έμφαση μόνο σε 
διοικητικές και οικονομικές πτυχές.

Τροπολογία 94
Mireille D'Ornano

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η πείρα καταδεικνύει ότι ο ρόλος 
του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής 
επικεντρώνεται σε διοικητικές και 
οικονομικές πτυχές και δεν έχει αντίκτυπο 
στην ανεξαρτησία του επιστημονικού 
έργου το οποίο επιτελεί η Αρχή. Ως εκ 
τούτου, είναι σκόπιμο να εξασφαλιστεί η 
συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα κράτη 
μέλη στο διοικητικό συμβούλιο της Αρχής, 
προβλέποντας παράλληλα ότι οι 
εκπρόσωποι αυτοί θα πρέπει να διαθέτουν 
σχετική πείρα ιδίως στην αξιολόγηση του 
κινδύνου.

(11) Η πείρα καταδεικνύει ότι ο ρόλος 
του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής 
επικεντρώνεται σε διοικητικές και 
οικονομικές πτυχές και δεν έχει αντίκτυπο 
στην ανεξαρτησία του επιστημονικού 
έργου το οποίο επιτελεί η Αρχή. Είναι
σκόπιμο να εξασφαλιστεί η συμμετοχή 
εκπροσώπων από όλα τα κράτη μέλη στο 
διοικητικό συμβούλιο της Αρχής, 
προβλέποντας παράλληλα ότι οι 
εκπρόσωποι αυτοί θα πρέπει να διαθέτουν 
σχετική πείρα ιδίως στην αξιολόγηση του 
κινδύνου.

Or. fr
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Τροπολογία 95
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει 
να επιλεγεί κατά τρόπον ώστε να 
εξασφαλίζονται τα υψηλότερα δυνατά 
επίπεδα ικανοτήτων, καθώς και ευρύ 
φάσμα σχετικής πείρας μεταξύ των 
εκπροσώπων των κρατών μελών, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Επιτροπής.

(12) Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει 
να επιλεγεί κατά τρόπον ώστε να 
εξασφαλίζονται τα υψηλότερα δυνατά 
επίπεδα ικανοτήτων, αμεροληψίας, 
ανεξαρτησίας, απουσίας σύγκρουσης 
συμφερόντων, καθώς και ευρύ φάσμα 
σχετικής πείρας μεταξύ των εκπροσώπων 
των κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και της 
κοινωνίας των πολιτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί πολιτική δομή και, επομένως, είναι απαραίτητο 
οποιοδήποτε πρόσωπο που διορίζεται να τηρεί κανόνες αμεροληψίας και απουσίας σύγκρουσης 
συμφερόντων.

Τροπολογία 96
Nicola Caputo

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει 
να επιλεγεί κατά τρόπον ώστε να 
εξασφαλίζονται τα υψηλότερα δυνατά 
επίπεδα ικανοτήτων, καθώς και ευρύ 
φάσμα σχετικής πείρας μεταξύ των 
εκπροσώπων των κρατών μελών, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της 
Επιτροπής.

(12) Το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει 
να επιλεγεί κατά τρόπον ώστε να 
εξασφαλίζονται τα υψηλότερα δυνατά 
επίπεδα ικανοτήτων και προσήλωσης 
στην προστασία της υγείας και του 
περιβάλλοντος, καθώς και ευρύ φάσμα 
σχετικής πείρας μεταξύ των εκπροσώπων 
των κρατών μελών, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και της Επιτροπής.

Or. it
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Τροπολογία 97
Mireille D'Ornano

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Στο πλαίσιο του ελέγχου 
καταλληλότητας της γενικής νομοθεσίας 
για τα τρόφιμα διαπιστώθηκαν ορισμένες 
αδυναμίες στη μακροπρόθεσμη ικανότητα 
της Αρχής να διατηρήσει την υψηλού 
επιπέδου εμπειρογνωσία της. Ειδικότερα, 
έχει παρατηρηθεί μείωση στον αριθμό των 
υποψηφίων που υποβάλλουν αίτηση 
συμμετοχής στις επιστημονικές ομάδες. Ως 
εκ τούτου, το σύστημα πρέπει να ενισχυθεί 
και τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλάβουν 
πιο ενεργητικό ρόλο προκειμένου να 
διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα επαρκούς 
αριθμού εμπειρογνωμόνων για την κάλυψη 
των αναγκών του συστήματος αξιολόγησης 
κινδύνου της Ένωσης, από πλευράς 
υψηλού επιπέδου επιστημονικής 
εμπειρογνωσίας, ανεξαρτησίας και 
διεπιστημονικής εμπειρογνωσίας.

(13) Στο πλαίσιο του ελέγχου 
καταλληλότητας της γενικής νομοθεσίας 
για τα τρόφιμα διαπιστώθηκαν ορισμένες 
αδυναμίες στη μακροπρόθεσμη ικανότητα 
της Αρχής να διατηρήσει την υψηλού 
επιπέδου εμπειρογνωσία της. Ειδικότερα, 
έχει παρατηρηθεί μείωση στον αριθμό των 
υποψηφίων που υποβάλλουν αίτηση 
συμμετοχής στις επιστημονικές ομάδες. Ως 
εκ τούτου, το σύστημα πρέπει να ενισχυθεί 
και τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλάβουν 
πιο ενεργητικό ρόλο προκειμένου να 
διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα επαρκούς 
αριθμού εμπειρογνωμόνων για την κάλυψη 
των αναγκών του συστήματος αξιολόγησης 
κινδύνου της Ένωσης, από πλευράς 
υψηλού επιπέδου επιστημονικής 
εμπειρογνωσίας, ανεξαρτησίας και 
διεπιστημονικής εμπειρογνωσίας, χωρίς 
αυτό να διαβρώσει την ποιότητα των 
επιπέδων εμπειρογνωσίας των εθνικών 
υγειονομικών αρχών.

Or. fr

Τροπολογία 98
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Στο πλαίσιο του ελέγχου 
καταλληλότητας της γενικής νομοθεσίας 
για τα τρόφιμα διαπιστώθηκαν ορισμένες 
αδυναμίες στη μακροπρόθεσμη ικανότητα 
της Αρχής να διατηρήσει την υψηλού 
επιπέδου εμπειρογνωσία της. Ειδικότερα, 

(13) Στο πλαίσιο του ελέγχου 
καταλληλότητας της γενικής νομοθεσίας 
για τα τρόφιμα διαπιστώθηκαν ορισμένες 
αδυναμίες στη μακροπρόθεσμη ικανότητα 
της Αρχής να διατηρήσει την υψηλού 
επιπέδου εμπειρογνωσία της μέσω 
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έχει παρατηρηθεί μείωση στον αριθμό των 
υποψηφίων που υποβάλλουν αίτηση 
συμμετοχής στις επιστημονικές ομάδες. Ως 
εκ τούτου, το σύστημα πρέπει να 
ενισχυθεί και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αναλάβουν πιο ενεργητικό ρόλο 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα επαρκούς αριθμού 
εμπειρογνωμόνων για την κάλυψη των 
αναγκών του συστήματος αξιολόγησης 
κινδύνου της Ένωσης, από πλευράς 
υψηλού επιπέδου επιστημονικής 
εμπειρογνωσίας, ανεξαρτησίας και 
διεπιστημονικής εμπειρογνωσίας.

ειδικευμένου προσωπικού. Ειδικότερα, 
έχει παρατηρηθεί μείωση στον αριθμό των 
υποψηφίων που υποβάλλουν αίτηση 
συμμετοχής στις επιστημονικές ομάδες και 
ο λόγος αυτής της μείωσης θα πρέπει να 
εξεταστεί. Το σύστημα πρέπει να 
ενθαρρύνει την υποβολή αιτήσεων από 
υποψηφίους και τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να αναλάβουν πιο ενεργητικό ρόλο 
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα επαρκούς αριθμού 
εμπειρογνωμόνων για την κάλυψη των 
αναγκών του συστήματος αξιολόγησης 
κινδύνου της Ένωσης, από πλευράς 
υψηλού επιπέδου επιστημονικής 
εμπειρογνωσίας, ανεξαρτησίας και 
διεπιστημονικής εμπειρογνωσίας.

Or. en

Τροπολογία 99
Pavel Poc, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Στο πλαίσιο του ελέγχου 
καταλληλότητας της γενικής νομοθεσίας 
για τα τρόφιμα διαπιστώθηκαν ορισμένες 
αδυναμίες στη μακροπρόθεσμη ικανότητα 
της Αρχής να διατηρήσει την υψηλού 
επιπέδου εμπειρογνωσία της. Ειδικότερα, 
έχει παρατηρηθεί μείωση στον αριθμό των 
υποψηφίων που υποβάλλουν αίτηση 
συμμετοχής στις επιστημονικές ομάδες. Ως 
εκ τούτου, το σύστημα πρέπει να 
ενισχυθεί και τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
αναλάβουν πιο ενεργητικό ρόλο
προκειμένου να διασφαλιστεί η 
διαθεσιμότητα επαρκούς αριθμού 
εμπειρογνωμόνων για την κάλυψη των 
αναγκών του συστήματος αξιολόγησης 
κινδύνου της Ένωσης, από πλευράς 
υψηλού επιπέδου επιστημονικής 
εμπειρογνωσίας, ανεξαρτησίας και 

(13) Στο πλαίσιο του ελέγχου
καταλληλότητας της γενικής νομοθεσίας 
για τα τρόφιμα διαπιστώθηκαν ορισμένες 
αδυναμίες στη μακροπρόθεσμη ικανότητα 
της Αρχής να διατηρήσει την υψηλού 
επιπέδου εμπειρογνωσία της. Ειδικότερα, 
έχει παρατηρηθεί μείωση στον αριθμό των 
υποψηφίων που υποβάλλουν αίτηση 
συμμετοχής στις επιστημονικές ομάδες. Τα
κράτη μέλη θα πρέπει να υποστηρίξουν τη 
διάδοση των προκλήσεων της Αρχής για 
την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής 
στις επιστημονικές ομάδες και την 
επιστημονική επιτροπή προκειμένου να 
διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα επαρκούς 
αριθμού εμπειρογνωμόνων για την κάλυψη 
των αναγκών του συστήματος αξιολόγησης 
κινδύνου της Ένωσης, από πλευράς 
υψηλού επιπέδου επιστημονικής 
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διεπιστημονικής εμπειρογνωσίας. εμπειρογνωσίας, ανεξαρτησίας και 
διεπιστημονικής εμπειρογνωσίας.

Or. en

Τροπολογία 100
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Στο πλαίσιο του ελέγχου 
καταλληλότητας της γενικής νομοθεσίας 
για τα τρόφιμα διαπιστώθηκαν ορισμένες 
αδυναμίες στη μακροπρόθεσμη ικανότητα 
της Αρχής να διατηρήσει την υψηλού 
επιπέδου εμπειρογνωσία της. Ειδικότερα, 
έχει παρατηρηθεί μείωση στον αριθμό των 
υποψηφίων που υποβάλλουν αίτηση 
συμμετοχής στις επιστημονικές ομάδες. Ως 
εκ τούτου, το σύστημα πρέπει να ενισχυθεί 
και τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλάβουν 
πιο ενεργητικό ρόλο προκειμένου να 
διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα επαρκούς 
αριθμού εμπειρογνωμόνων για την κάλυψη 
των αναγκών του συστήματος αξιολόγησης 
κινδύνου της Ένωσης, από πλευράς 
υψηλού επιπέδου επιστημονικής 
εμπειρογνωσίας, ανεξαρτησίας και 
διεπιστημονικής εμπειρογνωσίας.

(13) Στο πλαίσιο του ελέγχου 
καταλληλότητας της γενικής νομοθεσίας 
για τα τρόφιμα διαπιστώθηκαν ορισμένες 
αδυναμίες στη μακροπρόθεσμη ικανότητα 
της Αρχής να διατηρήσει την υψηλού 
επιπέδου εμπειρογνωσία της. Ειδικότερα, 
έχει παρατηρηθεί μείωση στον αριθμό των 
υποψηφίων που υποβάλλουν αίτηση 
συμμετοχής στις επιστημονικές ομάδες. Ως 
εκ τούτου, το σύστημα πρέπει να ενισχυθεί 
και τα κράτη μέλη θα πρέπει να αναλάβουν 
πιο ενεργητικό ρόλο προκειμένου να 
διασφαλιστεί η διαθεσιμότητα επαρκούς 
αριθμού ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων 
για την κάλυψη των αναγκών του 
συστήματος αξιολόγησης κινδύνου της 
Ένωσης, από πλευράς υψηλού επιπέδου 
επιστημονικής εμπειρογνωσίας, 
ανεξαρτησίας και διεπιστημονικής 
εμπειρογνωσίας.

Or. en

Τροπολογία 101
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας (14) Για τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας 
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της αξιολόγησης του κινδύνου από τη 
διαχείριση του κινδύνου και από άλλα
συμφέροντα σε επίπεδο Ένωσης, είναι 
σκόπιμο ο ορισμός των υποψηφίων μελών 
των επιστημονικών ομάδων από τα κράτη 
μέλη, η επιλογή τους από τον διευθύνοντα 
σύμβουλο της Αρχής και ο διορισμός τους 
από το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής να 
βασίζονται σε αυστηρά κριτήρια τα οποία 
διασφαλίζουν την αριστεία και την 
ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα την 
απαιτούμενη διεπιστημονική 
εμπειρογνωσία για κάθε ομάδα. Για τον 
σκοπό αυτόν, ο διευθύνων σύμβουλος, 
καθήκον του οποίου είναι η προάσπιση 
των συμφερόντων της EFSA και, 
ειδικότερα, της ανεξαρτησίας της 
εμπειρογνωσίας της, πρέπει επίσης να 
συμμετέχει στην επιλογή και τον διορισμό 
αυτών των επιστημονικών 
εμπειρογνωμόνων. Επιπλέον, θα πρέπει να 
ληφθούν περαιτέρω μέτρα ώστε να 
διασφαλιστεί ότι οι επιστημονικοί 
εμπειρογνώμονες έχουν στη διάθεσή τους 
τα απαραίτητα μέσα για να ενεργούν 
ανεξάρτητα.

της αξιολόγησης του κινδύνου από τη 
διαχείριση του κινδύνου και από άλλα 
συμφέροντα σε επίπεδο Ένωσης, είναι 
σκόπιμο ο ορισμός των υποψηφίων μελών 
των επιστημονικών ομάδων από τα κράτη 
μέλη, η επιλογή τους από τον διευθύνοντα 
σύμβουλο της Αρχής και ο διορισμός τους 
από το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής να 
βασίζονται σε αυστηρά κριτήρια τα οποία 
διασφαλίζουν την αριστεία και την 
ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα την 
απαιτούμενη διεπιστημονική 
εμπειρογνωσία για κάθε ομάδα. Για τον 
σκοπό αυτόν, ο διευθύνων σύμβουλος, 
καθήκον του οποίου είναι η προάσπιση 
των συμφερόντων της EFSA και, 
ειδικότερα, της ανεξαρτησίας της 
εμπειρογνωσίας της, πρέπει επίσης να 
συμμετέχει στην επιλογή και τον διορισμό 
αυτών των επιστημονικών 
εμπειρογνωμόνων. Επιπλέον, θα πρέπει να 
ληφθούν περαιτέρω μέτρα ώστε να 
διασφαλιστεί ότι οι επιστημονικοί 
εμπειρογνώμονες έχουν στη διάθεσή τους 
τα απαραίτητα μέσα για να ενεργούν 
ανεξάρτητα. Επιπλέον, δεδομένου ότι η 
Αρχή είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση 
προϊόντων σε διάφορους τομείς, όπως η 
γεωργία, η διατροφή και η υγεία, είναι 
σημαντικό τα μέλη της οικείας επιτροπής 
να έχουν κατάλληλη πείρα ώστε να 
αξιολογούν την ασφάλεια και 
αποτελεσματική χρήση συγκεκριμένων 
αντικειμένων. Ειδικότερα, η αξιολόγηση 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά της υπό εξέταση ουσίας 
και να καθορίζει την κατάλληλη 
μεθοδολογία για τη σωστή αξιολόγηση, 
εφαρμόζοντας την πιο κατάλληλη 
προσέγγιση σύμφωνα με το είδος της 
ουσίας, η οποία θα είναι διαφορετική εάν 
πρόκειται για ενώσεις που 
απομονώνονται από χημική σύνθεση ή 
για φυσικές σύνθετες ουσίες.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα χαρακτηριστικά των φυσικών ουσιών διαφέρουν από τα χαρακτηριστικά των 
απομονωμένων χημικών ενώσεων. Καθώς οι εταιρείες είναι πρόθυμες να επενδύσουν σε 
μελέτες για να αποδείξουν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των προϊόντων τους που 
παρασκευάζονται από φυσικές ουσίες, η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση πρέπει 
να διαθέτει τη σχετική εμπειρογνωσία προκειμένου να εξασφαλίζει ότι τα κριτήρια που 
καθορίζονται λαμβάνουν υπόψη τα χαρακτηριστικά των εν λόγω ουσιών και, στις περιπτώσεις 
που δεν υπάρχουν σχετικά ή απολύτως επαρκή πρότυπα σε διεθνές επίπεδο, να προσδιορίζουν 
κατάλληλα πρότυπα.

Τροπολογία 102
Simona Bonafè

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας 
της αξιολόγησης του κινδύνου από τη 
διαχείριση του κινδύνου και από άλλα 
συμφέροντα σε επίπεδο Ένωσης, είναι 
σκόπιμο ο ορισμός των υποψηφίων μελών 
των επιστημονικών ομάδων από τα κράτη 
μέλη, η επιλογή τους από τον διευθύνοντα 
σύμβουλο της Αρχής και ο διορισμός τους 
από το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής να 
βασίζονται σε αυστηρά κριτήρια τα οποία 
διασφαλίζουν την αριστεία και την 
ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα την 
απαιτούμενη διεπιστημονική 
εμπειρογνωσία για κάθε ομάδα. Για τον 
σκοπό αυτόν, ο διευθύνων σύμβουλος, 
καθήκον του οποίου είναι η προάσπιση 
των συμφερόντων της EFSA και, 
ειδικότερα, της ανεξαρτησίας της 
εμπειρογνωσίας της, πρέπει επίσης να 
συμμετέχει στην επιλογή και τον διορισμό 
αυτών των επιστημονικών 
εμπειρογνωμόνων. Επιπλέον, θα πρέπει να 
ληφθούν περαιτέρω μέτρα ώστε να 
διασφαλιστεί ότι οι επιστημονικοί 
εμπειρογνώμονες έχουν στη διάθεσή τους 
τα απαραίτητα μέσα για να ενεργούν 
ανεξάρτητα.

(14) Για τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας 
της αξιολόγησης του κινδύνου από τη 
διαχείριση του κινδύνου και από άλλα 
συμφέροντα σε επίπεδο Ένωσης, είναι 
σκόπιμο ο ορισμός των υποψηφίων μελών 
των επιστημονικών ομάδων από τα κράτη 
μέλη, η επιλογή τους από τον διευθύνοντα 
σύμβουλο της Αρχής και ο διορισμός τους 
από το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής να 
βασίζονται σε αυστηρά κριτήρια τα οποία 
διασφαλίζουν την αριστεία και την 
ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα την 
απαιτούμενη διεπιστημονική 
εμπειρογνωσία για κάθε ομάδα. Για τον 
σκοπό αυτόν, ο διευθύνων σύμβουλος, 
καθήκον του οποίου είναι η προάσπιση 
των συμφερόντων της EFSA και, 
ειδικότερα, της ανεξαρτησίας της 
εμπειρογνωσίας της, πρέπει επίσης να 
συμμετέχει στην επιλογή και τον διορισμό 
αυτών των επιστημονικών 
εμπειρογνωμόνων. Επιπλέον, θα πρέπει να 
ληφθούν περαιτέρω μέτρα ώστε να 
διασφαλιστεί ότι οι επιστημονικοί 
εμπειρογνώμονες έχουν στη διάθεσή τους 
τα απαραίτητα μέσα για να ενεργούν 
ανεξάρτητα. Είναι σημαντικό τα μέλη της 
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σχετικής ομάδας να διαθέτουν επαρκή 
εμπειρογνωσία για την αξιολόγηση της 
ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας 
ενός συγκεκριμένου αντικειμένου. 
Ειδικότερα, η αξιολόγηση πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τα ειδικά 
χαρακτηριστικά της υπό εξέταση ουσίας 
και να καθορίζει κατάλληλη μεθοδολογία, 
εφαρμόζοντας την πιο κατάλληλη 
προσέγγιση σύμφωνα με το είδος της 
ουσίας.

Or. en

Τροπολογία 103
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας 
της αξιολόγησης του κινδύνου από τη 
διαχείριση του κινδύνου και από άλλα 
συμφέροντα σε επίπεδο Ένωσης, είναι 
σκόπιμο ο ορισμός των υποψηφίων μελών 
των επιστημονικών ομάδων από τα κράτη 
μέλη, η επιλογή τους από τον διευθύνοντα 
σύμβουλο της Αρχής και ο διορισμός τους 
από το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής να 
βασίζονται σε αυστηρά κριτήρια τα οποία 
διασφαλίζουν την αριστεία και την 
ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα την 
απαιτούμενη διεπιστημονική 
εμπειρογνωσία για κάθε ομάδα. Για τον 
σκοπό αυτόν, ο διευθύνων σύμβουλος, 
καθήκον του οποίου είναι η προάσπιση 
των συμφερόντων της EFSA και, 
ειδικότερα, της ανεξαρτησίας της 
εμπειρογνωσίας της, πρέπει επίσης να 
συμμετέχει στην επιλογή και τον διορισμό 
αυτών των επιστημονικών 
εμπειρογνωμόνων. Επιπλέον, θα πρέπει να 
ληφθούν περαιτέρω μέτρα ώστε να 
διασφαλιστεί ότι οι επιστημονικοί 

(14) Για τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας 
της αξιολόγησης του κινδύνου από τη 
διαχείριση του κινδύνου και από άλλα 
συμφέροντα σε επίπεδο Ένωσης, είναι 
σκόπιμο η επιλογή των μελών των 
επιστημονικών ομάδων από τον 
διευθύνοντα σύμβουλο της Αρχής και ο 
διορισμός τους από το διοικητικό 
συμβούλιο της Αρχής να βασίζονται σε 
αυστηρά κριτήρια, όπως η απουσία 
οποιωνδήποτε δεσμών με τη βιομηχανία,
τα οποία διασφαλίζουν την αριστεία και 
την ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα την 
απαιτούμενη διεπιστημονική 
εμπειρογνωσία για κάθε ομάδα. Για τον 
σκοπό αυτόν, ο διευθύνων σύμβουλος, 
καθήκον του οποίου είναι η προάσπιση 
των συμφερόντων της EFSA και, 
ειδικότερα, της ανεξαρτησίας της 
εμπειρογνωσίας της, πρέπει επίσης να 
συμμετέχει στην επιλογή και τον διορισμό 
αυτών των επιστημονικών 
εμπειρογνωμόνων. Θα πρέπει να ληφθούν 
μέτρα, συμπεριλαμβανομένης κατάλληλης 
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εμπειρογνώμονες έχουν στη διάθεσή τους 
τα απαραίτητα μέσα για να ενεργούν 
ανεξάρτητα.

χρηματικής αποζημίωσης, ώστε να 
διασφαλιστεί ότι οι επιστημονικοί 
εμπειρογνώμονες έχουν στη διάθεσή τους 
τα απαραίτητα μέσα για να ενεργούν 
ανεξάρτητα και να αφιερώνουν επαρκή 
χρόνο στο έργο αξιολόγησης του κινδύνου 
που επιτελούν για την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 104
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας 
της αξιολόγησης του κινδύνου από τη 
διαχείριση του κινδύνου και από άλλα 
συμφέροντα σε επίπεδο Ένωσης, είναι 
σκόπιμο ο ορισμός των υποψηφίων μελών 
των επιστημονικών ομάδων από τα κράτη 
μέλη, η επιλογή τους από τον διευθύνοντα 
σύμβουλο της Αρχής και ο διορισμός τους 
από το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής να 
βασίζονται σε αυστηρά κριτήρια τα οποία 
διασφαλίζουν την αριστεία και την 
ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα την 
απαιτούμενη διεπιστημονική 
εμπειρογνωσία για κάθε ομάδα. Για τον 
σκοπό αυτόν, ο διευθύνων σύμβουλος, 
καθήκον του οποίου είναι η προάσπιση 
των συμφερόντων της EFSA και, 
ειδικότερα, της ανεξαρτησίας της 
εμπειρογνωσίας της, πρέπει επίσης να 
συμμετέχει στην επιλογή και τον διορισμό 
αυτών των επιστημονικών 
εμπειρογνωμόνων. Επιπλέον, θα πρέπει να 
ληφθούν περαιτέρω μέτρα ώστε να 
διασφαλιστεί ότι οι επιστημονικοί 
εμπειρογνώμονες έχουν στη διάθεσή τους 
τα απαραίτητα μέσα για να ενεργούν 
ανεξάρτητα.

(14) Για τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας 
της αξιολόγησης του κινδύνου από τη 
διαχείριση του κινδύνου και από άλλα 
συμφέροντα σε επίπεδο Ένωσης, είναι 
σκόπιμο ο ορισμός των υποψηφίων μελών 
των επιστημονικών ομάδων από τα κράτη 
μέλη, η επιλογή τους από τον διευθύνοντα 
σύμβουλο της Αρχής και ο διορισμός τους 
από το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής να 
βασίζονται σε αυστηρά κριτήρια τα οποία 
διασφαλίζουν την αριστεία, την 
ακεραιότητα και την ανεξαρτησία των 
εμπειρογνωμόνων, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα την απαιτούμενη 
διεπιστημονική εμπειρογνωσία για κάθε 
ομάδα. Για τον σκοπό αυτόν, ο διευθύνων 
σύμβουλος, ο οποίος είναι ο νομικός 
εκπρόσωπος της EFSA και καθήκον του 
οποίου είναι να είναι υπεύθυνος για την 
εκτέλεση των εργασιών της Αρχής και, 
ειδικότερα, για την ανεξαρτησία της 
εμπειρογνωσίας της, πρέπει επίσης να 
συμμετέχει στην επιλογή και τον διορισμό 
αυτών των επιστημονικών 
εμπειρογνωμόνων. Επιπλέον, θα πρέπει να 
ληφθούν περαιτέρω μέτρα ώστε να 
διασφαλιστεί ότι οι επιστημονικοί 
εμπειρογνώμονες έχουν στη διάθεσή τους 
τα απαραίτητα μέσα για να ενεργούν 
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ανεξάρτητα.

Or. en

Τροπολογία 105
Mireille D'Ornano

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας 
της αξιολόγησης του κινδύνου από τη 
διαχείριση του κινδύνου και από άλλα 
συμφέροντα σε επίπεδο Ένωσης, είναι 
σκόπιμο ο ορισμός των υποψηφίων μελών 
των επιστημονικών ομάδων από τα κράτη 
μέλη, η επιλογή τους από τον διευθύνοντα 
σύμβουλο της Αρχής και ο διορισμός τους 
από το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής να 
βασίζονται σε αυστηρά κριτήρια τα οποία 
διασφαλίζουν την αριστεία και την 
ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα την 
απαιτούμενη διεπιστημονική 
εμπειρογνωσία για κάθε ομάδα. Για τον 
σκοπό αυτόν, ο διευθύνων σύμβουλος, 
καθήκον του οποίου είναι η προάσπιση 
των συμφερόντων της EFSA και, 
ειδικότερα, της ανεξαρτησίας της 
εμπειρογνωσίας της, πρέπει επίσης να 
συμμετέχει στην επιλογή και τον διορισμό 
αυτών των επιστημονικών 
εμπειρογνωμόνων. Επιπλέον, θα πρέπει να 
ληφθούν περαιτέρω μέτρα ώστε να 
διασφαλιστεί ότι οι επιστημονικοί 
εμπειρογνώμονες έχουν στη διάθεσή τους 
τα απαραίτητα μέσα για να ενεργούν 
ανεξάρτητα.

(14) Για τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας 
της αξιολόγησης του κινδύνου από τη 
διαχείριση του κινδύνου και από άλλα 
συμφέροντα σε επίπεδο Ένωσης, είναι 
σκόπιμο ο ορισμός των υποψηφίων μελών 
των επιστημονικών ομάδων από τα κράτη 
μέλη, η επιλογή τους από τον διευθύνοντα 
σύμβουλο της Αρχής και ο διορισμός τους 
από το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής να 
βασίζονται σε αυστηρά κριτήρια τα οποία 
διασφαλίζουν την αριστεία και την 
ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα την 
απαιτούμενη διεπιστημονική 
εμπειρογνωσία για κάθε ομάδα. Για τον 
σκοπό αυτόν, ο διευθύνων σύμβουλος, 
καθήκον του οποίου είναι η προάσπιση 
των συμφερόντων της EFSA και, 
ειδικότερα, της ανεξαρτησίας της 
εμπειρογνωσίας της, πρέπει επίσης να 
συμμετέχει στην επιλογή και τον διορισμό 
αυτών των επιστημονικών 
εμπειρογνωμόνων. Επιπλέον, θα πρέπει να 
ληφθούν περαιτέρω μέτρα ώστε να 
διασφαλιστεί ότι οι επιστημονικοί 
εμπειρογνώμονες έχουν στη διάθεσή τους 
τα απαραίτητα μέσα για να ενεργούν 
ανεξάρτητα και ότι οι συγκρούσεις 
συμφερόντων αποφεύγονται όσο το 
δυνατό περισσότερο.

Or. fr
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Τροπολογία 106
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Για τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας 
της αξιολόγησης του κινδύνου από τη 
διαχείριση του κινδύνου και από άλλα 
συμφέροντα σε επίπεδο Ένωσης, είναι 
σκόπιμο ο ορισμός των υποψηφίων μελών 
των επιστημονικών ομάδων από τα κράτη 
μέλη, η επιλογή τους από τον διευθύνοντα 
σύμβουλο της Αρχής και ο διορισμός τους 
από το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής να 
βασίζονται σε αυστηρά κριτήρια τα οποία
διασφαλίζουν την αριστεία και την 
ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα την 
απαιτούμενη διεπιστημονική 
εμπειρογνωσία για κάθε ομάδα. Για τον 
σκοπό αυτόν, ο διευθύνων σύμβουλος, 
καθήκον του οποίου είναι η προάσπιση 
των συμφερόντων της EFSA και, 
ειδικότερα, της ανεξαρτησίας της 
εμπειρογνωσίας της, πρέπει επίσης να 
συμμετέχει στην επιλογή και τον διορισμό 
αυτών των επιστημονικών 
εμπειρογνωμόνων. Επιπλέον, θα πρέπει να 
ληφθούν περαιτέρω μέτρα ώστε να 
διασφαλιστεί ότι οι επιστημονικοί 
εμπειρογνώμονες έχουν στη διάθεσή τους 
τα απαραίτητα μέσα για να ενεργούν 
ανεξάρτητα.

(14) Για τη διαφύλαξη της ανεξαρτησίας 
της αξιολόγησης του κινδύνου από τη 
διαχείριση του κινδύνου και από άλλα 
συμφέροντα σε επίπεδο Ένωσης, είναι 
σκόπιμο η επιλογή των μελών των 
επιστημονικών ομάδων από τον 
διευθύνοντα σύμβουλο της Αρχής και ο 
διορισμός τους από το διοικητικό 
συμβούλιο της Αρχής να βασίζονται σε 
αυστηρά κριτήρια τα οποία διασφαλίζουν 
την αριστεία και την ανεξαρτησία των 
εμπειρογνωμόνων, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα την απαιτούμενη 
διεπιστημονική εμπειρογνωσία για κάθε 
ομάδα. Για τον σκοπό αυτόν, ο διευθύνων 
σύμβουλος, καθήκον του οποίου είναι η 
προάσπιση των συμφερόντων της EFSA 
και, ειδικότερα, της ανεξαρτησίας της 
εμπειρογνωσίας της, πρέπει επίσης να 
συμμετέχει στην επιλογή και τον διορισμό 
αυτών των επιστημονικών 
εμπειρογνωμόνων. Επιπλέον, θα πρέπει να 
ληφθούν περαιτέρω μέτρα ώστε να 
διασφαλιστεί ότι οι επιστημονικοί 
εμπειρογνώμονες έχουν στη διάθεσή τους 
τα απαραίτητα μέσα για να ενεργούν 
ανεξάρτητα και να αφιερώνουν επαρκή 
χρόνο στο έργο αξιολόγησης του κινδύνου 
που επιτελούν για την Επιτροπή.

Or. en

Τροπολογία 107
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί 
η αποδοτική λειτουργία της Αρχής και να 
βελτιωθεί η βιωσιμότητα της 
εμπειρογνωσίας της. Ως εκ τούτου, είναι 
αναγκαίο να ενισχυθεί η υποστήριξη που 
παρέχεται από την Αρχή και τα κράτη 
μέλη στις εργασίες των επιστημονικών 
ομάδων της Αρχής. Ειδικότερα, η Αρχή 
θα πρέπει να οργανώνει τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες για την 
υποστήριξη των καθηκόντων των 
ομάδων, μεταξύ άλλων ζητώντας από το 
προσωπικό της Αρχής ή από εθνικούς 
επιστημονικούς οργανισμούς 
δικτυωμένους με την Αρχή να 
καταρτίζουν σχέδια 
προπαρασκευαστικών επιστημονικών 
γνωμοδοτήσεων προς αξιολόγηση από 
ομοτίμους και έγκριση από τις ομάδες.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει κίνδυνος να καταστεί κοινή πρακτική η εκπόνηση γνωμοδοτήσεων από το προσωπικό 
της EFSA, οι οποίες αναμένεται να εγκρίνονται εν λευκώ από τις επιστημονικές ομάδες. Αυτό 
δεν είναι αποδεκτό, καθώς θα υπονόμευε την όλη ιδέα των ανεξάρτητων επιστημονικών 
γνωμών από ανεξάρτητους επιστημονικούς εμπειρογνώμονες, όπως ορίζεται στο άρθρο 28.

Τροπολογία 108
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η 
αποδοτική λειτουργία της Αρχής και να 
βελτιωθεί η βιωσιμότητα της 
εμπειρογνωσίας της. Ως εκ τούτου, είναι 
αναγκαίο να ενισχυθεί η υποστήριξη που 
παρέχεται από την Αρχή και τα κράτη 

(15) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η 
αποδοτική λειτουργία της Αρχής και να 
βελτιωθεί η βιωσιμότητα της 
εμπειρογνωσίας της. Ως εκ τούτου, είναι 
αναγκαίο να ενισχυθεί η υποστήριξη που 
παρέχεται από την Αρχή και τα κράτη 
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μέλη στις εργασίες των επιστημονικών 
ομάδων της Αρχής. Ειδικότερα, η Αρχή θα 
πρέπει να οργανώνει τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες για την 
υποστήριξη των καθηκόντων των ομάδων, 
μεταξύ άλλων ζητώντας από το προσωπικό 
της Αρχής ή από εθνικούς επιστημονικούς 
οργανισμούς δικτυωμένους με την Αρχή 
να καταρτίζουν σχέδια 
προπαρασκευαστικών επιστημονικών 
γνωμοδοτήσεων προς αξιολόγηση από 
ομοτίμους και έγκριση από τις ομάδες.

μέλη στις εργασίες των επιστημονικών 
ομάδων της Αρχής. Ειδικότερα, η Αρχή θα 
πρέπει να οργανώνει τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες για την 
υποστήριξη των καθηκόντων των ομάδων, 
μεταξύ άλλων ζητώντας από το προσωπικό 
της Αρχής ή από εθνικούς επιστημονικούς 
οργανισμούς δικτυωμένους με την Αρχή 
να καταρτίζουν σχέδια 
προπαρασκευαστικών επιστημονικών 
γνωμοδοτήσεων προς αξιολόγηση από 
ομοτίμους και έγκριση από τις ομάδες. 
Αυτό δεν θα πρέπει να θίγει την 
ανεξαρτησία των επιστημονικών 
αξιολογήσεων της Αρχής.

Or. en

Τροπολογία 109
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η 
αποδοτική λειτουργία της Αρχής και να 
βελτιωθεί η βιωσιμότητα της 
εμπειρογνωσίας της. Ως εκ τούτου, είναι 
αναγκαίο να ενισχυθεί η υποστήριξη που 
παρέχεται από την Αρχή και τα κράτη 
μέλη στις εργασίες των επιστημονικών 
ομάδων της Αρχής. Ειδικότερα, η Αρχή θα 
πρέπει να οργανώνει τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες για την 
υποστήριξη των καθηκόντων των ομάδων, 
μεταξύ άλλων ζητώντας από το προσωπικό 
της Αρχής ή από εθνικούς επιστημονικούς 
οργανισμούς δικτυωμένους με την Αρχή
να καταρτίζουν σχέδια 
προπαρασκευαστικών επιστημονικών 
γνωμοδοτήσεων προς αξιολόγηση από 
ομοτίμους και έγκριση από τις ομάδες.

(15) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η 
αποδοτική λειτουργία της Αρχής και να 
βελτιωθεί η βιωσιμότητα της 
εμπειρογνωσίας της. Ως εκ τούτου, είναι 
αναγκαίο να ενισχυθεί η υποστήριξη που 
παρέχεται από την Αρχή και τα κράτη 
μέλη στις εργασίες των επιστημονικών 
ομάδων της Αρχής. Ειδικότερα, η Αρχή θα 
πρέπει να οργανώνει τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες για την 
υποστήριξη των καθηκόντων των ομάδων, 
μεταξύ άλλων ζητώντας από το προσωπικό 
της Αρχής να καταρτίζουν σχέδια 
προπαρασκευαστικών επιστημονικών 
γνωμοδοτήσεων προς αξιολόγηση από 
ομοτίμους και έγκριση από τις ομάδες.

Or. en
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Τροπολογία 110
Mireille D'Ornano

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι διαδικασίες έγκρισης βασίζονται 
στην αρχή σύμφωνα με την οποία 
εναπόκειται στον αιτούντα να αποδείξει ότι 
το αντικείμενο μιας διαδικασίας έγκρισης 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
ασφάλειας της Ένωσης βάσει των 
επιστημονικών γνώσεων που έχει στην 
κατοχή του. Η αρχή αυτή βασίζεται στην 
παραδοχή ότι η δημόσια υγεία 
προστατεύεται καλύτερα όταν ο αιτών 
φέρει το βάρος της απόδειξης, εφόσον 
καλείται να αποδείξει ότι ένα 
συγκεκριμένο αντικείμενο υπό αξιολόγηση 
είναι ασφαλές προτού το διαθέσει στην 
αγορά, παρά όταν οι δημόσιες αρχές είναι 
εκείνες που οφείλουν να αποδείξουν ότι 
ένα αντικείμενο υπό αξιολόγηση δεν είναι 
ασφαλές για να μπορούν να απαγορεύσουν 
τη διάθεσή του στην αγορά. Επιπλέον, δεν 
θα πρέπει να δαπανώνται δημόσια 
κονδύλια για την ανάθεση δαπανηρών 
μελετών οι οποίες θα βοηθήσουν εντέλει 
τη βιομηχανία να διαθέσει ένα προϊόν στην 
αγορά. Με βάση την αρχή αυτή και 
σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές 
απαιτήσεις, οι αιτούντες υποχρεούνται να 
υποβάλλουν, προς υποστήριξη των 
αιτήσεων έγκρισης βάσει της τομεακής 
νομοθεσίας της Ένωσης για τα τρόφιμα, 
σχετικές μελέτες, συμπεριλαμβανομένων 
δοκιμών, προκειμένου να αποδείξουν την 
ασφάλεια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
την αποτελεσματικότητα ενός 
αντικειμένου.

(16) Οι διαδικασίες έγκρισης βασίζονται 
στην αρχή σύμφωνα με την οποία 
εναπόκειται στον αιτούντα να αποδείξει ότι 
το αντικείμενο μιας διαδικασίας έγκρισης 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
ασφάλειας της Ένωσης βάσει των 
επιστημονικών γνώσεων που έχει στην 
κατοχή του. Η αρχή αυτή βασίζεται στην 
παραδοχή ότι η δημόσια υγεία 
προστατεύεται καλύτερα όταν ο αιτών 
φέρει το βάρος της απόδειξης, εφόσον 
καλείται να αποδείξει ότι ένα 
συγκεκριμένο αντικείμενο υπό αξιολόγηση 
είναι ασφαλές προτού το διαθέσει στην 
αγορά, παρά όταν οι δημόσιες αρχές είναι 
εκείνες που οφείλουν να αποδείξουν ότι 
ένα αντικείμενο υπό αξιολόγηση δεν είναι 
ασφαλές για να μπορούν να απαγορεύσουν 
τη διάθεσή του στην αγορά. Επιπλέον, δεν 
θα πρέπει να δαπανώνται δημόσια 
κονδύλια για την ανάθεση δαπανηρών 
μελετών οι οποίες θα βοηθήσουν εντέλει 
τη βιομηχανία να διαθέσει ένα προϊόν στην 
αγορά. Με βάση την αρχή αυτή και 
σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές 
απαιτήσεις, οι αιτούντες υποχρεούνται να 
υποβάλλουν, προς υποστήριξη των 
αιτήσεων έγκρισης βάσει της τομεακής 
νομοθεσίας της Ένωσης για τα τρόφιμα, 
σχετικές μελέτες, συμπεριλαμβανομένων 
δοκιμών, προκειμένου να αποδείξουν την 
ασφάλεια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
την αποτελεσματικότητα ενός 
αντικειμένου. Η Αρχή οφείλει, ωστόσο, να 
είναι σε θέση να διεξάγει η ίδια τις 
αναγκαίες μελέτες για να αποδείξει ότι 
ένα αντικείμενο δεν είναι ασφαλές, όταν 
μετά τη διάθεσή του στην αγορά 
ανακύπτουν αμφιβολίες αν είναι αβλαβές 
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ή αποτελεσματικό.

Or. fr

Τροπολογία 111
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι διαδικασίες έγκρισης βασίζονται 
στην αρχή σύμφωνα με την οποία 
εναπόκειται στον αιτούντα να αποδείξει ότι 
το αντικείμενο μιας διαδικασίας έγκρισης 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
ασφάλειας της Ένωσης βάσει των 
επιστημονικών γνώσεων που έχει στην 
κατοχή του. Η αρχή αυτή βασίζεται στην 
παραδοχή ότι η δημόσια υγεία 
προστατεύεται καλύτερα όταν ο αιτών 
φέρει το βάρος της απόδειξης, εφόσον 
καλείται να αποδείξει ότι ένα 
συγκεκριμένο αντικείμενο υπό αξιολόγηση 
είναι ασφαλές προτού το διαθέσει στην 
αγορά, παρά όταν οι δημόσιες αρχές είναι 
εκείνες που οφείλουν να αποδείξουν ότι 
ένα αντικείμενο υπό αξιολόγηση δεν είναι 
ασφαλές για να μπορούν να απαγορεύσουν 
τη διάθεσή του στην αγορά. Επιπλέον, δεν 
θα πρέπει να δαπανώνται δημόσια 
κονδύλια για την ανάθεση δαπανηρών 
μελετών οι οποίες θα βοηθήσουν εντέλει 
τη βιομηχανία να διαθέσει ένα προϊόν στην 
αγορά. Με βάση την αρχή αυτή και 
σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές 
απαιτήσεις, οι αιτούντες υποχρεούνται να 
υποβάλλουν, προς υποστήριξη των 
αιτήσεων έγκρισης βάσει της τομεακής 
νομοθεσίας της Ένωσης για τα τρόφιμα, 
σχετικές μελέτες, συμπεριλαμβανομένων 
δοκιμών, προκειμένου να αποδείξουν την 
ασφάλεια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
την αποτελεσματικότητα ενός 
αντικειμένου.

(16) Οι διαδικασίες έγκρισης βασίζονται 
στην αρχή σύμφωνα με την οποία 
εναπόκειται στον αιτούντα να αποδείξει ότι 
το αντικείμενο μιας διαδικασίας έγκρισης 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
ασφάλειας της Ένωσης βάσει των 
επιστημονικών γνώσεων που έχει στην 
κατοχή του. Η αρχή αυτή βασίζεται στην 
παραδοχή ότι η δημόσια υγεία, η υγεία 
των ζώων και το περιβάλλον 
προστατεύονται καλύτερα όταν ο αιτών 
φέρει το βάρος της απόδειξης, εφόσον 
καλείται να αποδείξει ότι ένα 
συγκεκριμένο αντικείμενο υπό αξιολόγηση 
είναι ασφαλές προτού το διαθέσει στην 
αγορά, παρά όταν οι δημόσιες αρχές είναι 
εκείνες που οφείλουν να αποδείξουν ότι 
ένα αντικείμενο υπό αξιολόγηση δεν είναι 
ασφαλές για να μπορούν να απαγορεύσουν 
τη διάθεσή του στην αγορά. Επιπλέον, δεν 
θα πρέπει να δαπανώνται δημόσια 
κονδύλια για την ανάθεση δαπανηρών 
μελετών οι οποίες θα βοηθήσουν εντέλει 
τη βιομηχανία να διαθέσει ένα προϊόν στην 
αγορά και θα της προσφέρουν σχετικό 
πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών 
της. Με βάση την αρχή αυτή και σύμφωνα 
με τις ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις, 
οι αιτούντες υποχρεούνται να υποβάλλουν, 
προς υποστήριξη των αιτήσεων έγκρισης 
βάσει της τομεακής νομοθεσίας της 
Ένωσης για τα τρόφιμα, σχετικές, 
επαληθεύσιμες και αξιόπιστες μελέτες, 
συμπεριλαμβανομένων δοκιμών, 
προκειμένου να αποδείξουν την ασφάλεια 
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και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την 
αποτελεσματικότητα ενός αντικειμένου.

Or. en

Τροπολογία 112
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Οι διαδικασίες έγκρισης βασίζονται 
στην αρχή σύμφωνα με την οποία 
εναπόκειται στον αιτούντα να αποδείξει ότι 
το αντικείμενο μιας διαδικασίας έγκρισης 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
ασφάλειας της Ένωσης βάσει των 
επιστημονικών γνώσεων που έχει στην 
κατοχή του. Η αρχή αυτή βασίζεται στην 
παραδοχή ότι η δημόσια υγεία 
προστατεύεται καλύτερα όταν ο αιτών 
φέρει το βάρος της απόδειξης, εφόσον 
καλείται να αποδείξει ότι ένα 
συγκεκριμένο αντικείμενο υπό αξιολόγηση 
είναι ασφαλές προτού το διαθέσει στην 
αγορά, παρά όταν οι δημόσιες αρχές είναι 
εκείνες που οφείλουν να αποδείξουν ότι 
ένα αντικείμενο υπό αξιολόγηση δεν είναι 
ασφαλές για να μπορούν να απαγορεύσουν 
τη διάθεσή του στην αγορά. Επιπλέον, δεν 
θα πρέπει να δαπανώνται δημόσια 
κονδύλια για την ανάθεση δαπανηρών 
μελετών οι οποίες θα βοηθήσουν εντέλει 
τη βιομηχανία να διαθέσει ένα προϊόν στην 
αγορά. Με βάση την αρχή αυτή και 
σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές 
απαιτήσεις, οι αιτούντες υποχρεούνται να 
υποβάλλουν, προς υποστήριξη των 
αιτήσεων έγκρισης βάσει της τομεακής 
νομοθεσίας της Ένωσης για τα τρόφιμα, 
σχετικές μελέτες, συμπεριλαμβανομένων 
δοκιμών, προκειμένου να αποδείξουν την 
ασφάλεια και, σε ορισμένες περιπτώσεις, 
την αποτελεσματικότητα ενός 

(16) Οι διαδικασίες έγκρισης βασίζονται 
στην αρχή σύμφωνα με την οποία 
εναπόκειται στον αιτούντα να αποδείξει ότι 
το αντικείμενο μιας διαδικασίας έγκρισης 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις 
ασφάλειας της Ένωσης βάσει των 
επιστημονικών γνώσεων που έχει στην 
κατοχή του. Η αρχή αυτή βασίζεται στην 
παραδοχή ότι η δημόσια υγεία 
προστατεύεται καλύτερα όταν ο αιτών 
φέρει το βάρος της απόδειξης, εφόσον 
καλείται να αποδείξει ότι ένα 
συγκεκριμένο αντικείμενο υπό αξιολόγηση 
είναι ασφαλές προτού το διαθέσει στην 
αγορά, παρά όταν οι δημόσιες αρχές είναι 
εκείνες που οφείλουν να αποδείξουν ότι 
ένα αντικείμενο υπό αξιολόγηση δεν είναι 
ασφαλές για να μπορούν να απαγορεύσουν 
τη διάθεσή του στην αγορά. Επιπλέον, δεν 
θα πρέπει να δαπανώνται δημόσια 
κονδύλια για την ανάθεση δαπανηρών 
μελετών οι οποίες θα βοηθήσουν εντέλει 
τη βιομηχανία να διαθέσει ένα προϊόν στην 
αγορά. Με βάση την αρχή αυτή και 
σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές 
απαιτήσεις, οι αιτούντες υποχρεούνται να 
υποβάλλουν, προς υποστήριξη των 
αιτήσεων έγκρισης βάσει της τομεακής 
νομοθεσίας της Ένωσης για τα τρόφιμα, 
σχετικές και επικυρωμένες μελέτες, 
συμπεριλαμβανομένων δοκιμών, τις 
οποίες έχουν διενεργήσει σύμφωνα με 
διεθνή πρότυπα και ορθές εργαστηριακές 
πρακτικές (ΟΕΠ), προκειμένου να 
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αντικειμένου. αποδείξουν την ασφάλεια και, σε 
ορισμένες περιπτώσεις, την 
αποτελεσματικότητα ενός αντικειμένου.

Or. en

Τροπολογία 113
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Όσον αφορά το περιεχόμενο των 
αιτήσεων έγκρισης, υπάρχουν σχετικές 
διατάξεις. Είναι απαραίτητο η αίτηση 
έγκρισης η οποία υποβάλλεται στην Αρχή 
προς αξιολόγηση του κινδύνου να πληροί 
τις ισχύουσες προδιαγραφές ώστε να 
διασφαλίζεται η διενέργεια της βέλτιστης –
από άποψη ποιότητας– επιστημονικής 
αξιολόγησης από την Αρχή. Οι αιτούντες, 
και ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν 
κατανοούν πάντοτε σαφώς τις 
προδιαγραφές αυτές. Ως εκ τούτου, θα 
ήταν σκόπιμο η Αρχή να παρέχει 
συμβουλές σε έναν δυνητικό αιτούντα, 
κατόπιν αιτήματος αυτού, σχετικά με τους 
ισχύοντες κανόνες και το απαιτούμενο 
περιεχόμενο μιας αίτησης έγκρισης, πριν 
από την επίσημη υποβολή της αίτησης, 
χωρίς ωστόσο να υπεισέρχεται στον 
σχεδιασμό των μελετών που πρέπει να 
υποβληθούν, οι οποίες παραμένουν ευθύνη 
του αιτούντος. Για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας της διαδικασίας αυτής, οι 
συμβουλές της Αρχής θα πρέπει να 
δημοσιοποιούνται.

(17) Όσον αφορά το περιεχόμενο των 
αιτήσεων έγκρισης, υπάρχουν σχετικές 
διατάξεις. Είναι απαραίτητο η αίτηση 
έγκρισης η οποία υποβάλλεται στην Αρχή 
προς αξιολόγηση του κινδύνου να πληροί 
τις ισχύουσες προδιαγραφές ώστε να 
διασφαλίζεται η διενέργεια της βέλτιστης –
από άποψη ποιότητας– επιστημονικής 
αξιολόγησης από την Αρχή. Οι αιτούντες, 
και ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν 
κατανοούν πάντοτε σαφώς τις 
προδιαγραφές αυτές. Ως εκ τούτου, θα 
ήταν σκόπιμο η Αρχή να παρέχει 
συμβουλές σε έναν δυνητικό αιτούντα, 
κατόπιν αιτήματος αυτού, σχετικά με τους 
ισχύοντες κανόνες και το απαιτούμενο 
περιεχόμενο μιας αίτησης έγκρισης, πριν 
από την επίσημη υποβολή της αίτησης, 
χωρίς ωστόσο να υπεισέρχεται στον 
σχεδιασμό των μελετών που πρέπει να 
υποβληθούν, οι οποίες παραμένουν ευθύνη 
του αιτούντος. Για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας της διαδικασίας αυτής, οι 
συμβουλές της Αρχής θα πρέπει να 
δημοσιοποιούνται. Εντός 36 μηνών από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να 
αξιολογήσει τον αντίκτυπο αυτών των 
συνεδριάσεων πριν από την υποβολή στη 
λειτουργία της Αρχής. Θα πρέπει να 
αξιολογήσει ιδίως τον αντίκτυπό τους 
στην κατανομή των πόρων και την 
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ανεξαρτησία της Αρχής.

Or. en

Τροπολογία 114
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Όσον αφορά το περιεχόμενο των 
αιτήσεων έγκρισης, υπάρχουν σχετικές 
διατάξεις. Είναι απαραίτητο η αίτηση 
έγκρισης η οποία υποβάλλεται στην Αρχή 
προς αξιολόγηση του κινδύνου να πληροί 
τις ισχύουσες προδιαγραφές ώστε να 
διασφαλίζεται η διενέργεια της βέλτιστης –
από άποψη ποιότητας– επιστημονικής 
αξιολόγησης από την Αρχή. Οι αιτούντες, 
και ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν 
κατανοούν πάντοτε σαφώς τις 
προδιαγραφές αυτές. Ως εκ τούτου, θα 
ήταν σκόπιμο η Αρχή να παρέχει 
συμβουλές σε έναν δυνητικό αιτούντα, 
κατόπιν αιτήματος αυτού, σχετικά με τους 
ισχύοντες κανόνες και το απαιτούμενο
περιεχόμενο μιας αίτησης έγκρισης, πριν 
από την επίσημη υποβολή της αίτησης, 
χωρίς ωστόσο να υπεισέρχεται στον 
σχεδιασμό των μελετών που πρέπει να 
υποβληθούν, οι οποίες παραμένουν ευθύνη 
του αιτούντος. Για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας της διαδικασίας αυτής, οι 
συμβουλές της Αρχής θα πρέπει να
δημοσιοποιούνται.

(17) Οι διατάξεις όσον αφορά το 
περιεχόμενο των αιτήσεων έγκρισης θα 
πρέπει να ελεγχθούν και να διατυπωθούν 
κατά τέτοιο τρόπο ώστε η αίτηση 
έγκρισης να πληροί τα πλέον αυστηρά 
πρότυπα διαφάνειας και αξιοπιστίας. 
Είναι απαραίτητο η αίτηση έγκρισης η 
οποία υποβάλλεται στην Αρχή προς 
αξιολόγηση του κινδύνου να πληροί τις 
ισχύουσες προδιαγραφές ώστε να 
διασφαλίζεται η διενέργεια της βέλτιστης –
από άποψη ποιότητας– επιστημονικής 
αξιολόγησης από την Αρχή. Οι αιτούντες, 
και ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν 
κατανοούν πάντοτε σαφώς τις 
προδιαγραφές αυτές. Ως εκ τούτου, θα 
ήταν σκόπιμο η Αρχή να παρέχει 
συμβουλές σε έναν δυνητικό αιτούντα, 
κατόπιν αιτήματος αυτού, σχετικά με τους 
ισχύοντες κανόνες και το απαιτούμενο 
περιεχόμενο μιας αίτησης έγκρισης, πριν 
από την επίσημη υποβολή της αίτησης, 
χωρίς ωστόσο να υπεισέρχεται στον 
σχεδιασμό των μελετών που πρέπει να 
υποβληθούν, οι οποίες παραμένουν ευθύνη 
του αιτούντος. Για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας της διαδικασίας αυτής, της 
πρόσβασης σε πρακτικές πληροφορίες 
σχετικά με τη συλλογή αιτήσεων προς 
όφελος όλων, οι συμβουλές της Αρχής θα 
δημοσιοποιούνται.

Or. en
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Τροπολογία 115
Lukas Mandl

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Όσον αφορά το περιεχόμενο των 
αιτήσεων έγκρισης, υπάρχουν σχετικές 
διατάξεις. Είναι απαραίτητο η αίτηση 
έγκρισης η οποία υποβάλλεται στην Αρχή 
προς αξιολόγηση του κινδύνου να πληροί 
τις ισχύουσες προδιαγραφές ώστε να 
διασφαλίζεται η διενέργεια της βέλτιστης –
από άποψη ποιότητας– επιστημονικής 
αξιολόγησης από την Αρχή. Οι αιτούντες, 
και ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν 
κατανοούν πάντοτε σαφώς τις 
προδιαγραφές αυτές. Ως εκ τούτου, θα 
ήταν σκόπιμο η Αρχή να παρέχει 
συμβουλές σε έναν δυνητικό αιτούντα, 
κατόπιν αιτήματος αυτού, σχετικά με τους 
ισχύοντες κανόνες και το απαιτούμενο 
περιεχόμενο μιας αίτησης έγκρισης, πριν 
από την επίσημη υποβολή της αίτησης, 
χωρίς ωστόσο να υπεισέρχεται στον 
σχεδιασμό των μελετών που πρέπει να 
υποβληθούν, οι οποίες παραμένουν 
ευθύνη του αιτούντος. Για τη διασφάλιση 
της διαφάνειας της διαδικασίας αυτής, οι 
συμβουλές της Αρχής θα πρέπει να 
δημοσιοποιούνται.

(17) Όσον αφορά το περιεχόμενο των 
αιτήσεων έγκρισης, υπάρχουν σχετικές 
διατάξεις. Είναι απαραίτητο η αίτηση 
έγκρισης η οποία υποβάλλεται στην Αρχή 
προς αξιολόγηση του κινδύνου να πληροί 
τις ισχύουσες προδιαγραφές ώστε να 
διασφαλίζεται η διενέργεια της βέλτιστης –
από άποψη ποιότητας– επιστημονικής 
αξιολόγησης από την Αρχή. Οι αιτούντες, 
και ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν 
κατανοούν πάντοτε σαφώς τις 
προδιαγραφές αυτές. Ως εκ τούτου, θα 
ήταν σκόπιμο η Αρχή να παρέχει 
συμβουλές σε έναν δυνητικό αιτούντα, 
κατόπιν αιτήματος αυτού, σχετικά με τους 
ισχύοντες κανόνες και το απαιτούμενο 
περιεχόμενο μιας αίτησης έγκρισης, πριν 
από την επίσημη υποβολή της αίτησης.

Or. de

Τροπολογία 116
Mireille D'Ornano

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η Αρχή θα πρέπει να λαμβάνει 
γνώση του αντικειμένου όλων των 
μελετών που εκπονούνται από έναν 
αιτούντα ενόψει μελλοντικής υποβολής 

(18) Η Αρχή θα πρέπει να λαμβάνει 
γνώση του αντικειμένου όλων των 
μελετών που εκπονούνται από έναν 
αιτούντα ενόψει μελλοντικής υποβολής 
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αίτησης έγκρισης βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Για τον σκοπό 
αυτόν, είναι αναγκαίο και σκόπιμο οι 
υπεύθυνοι επιχειρήσεων που αναθέτουν τις 
μελέτες και τα εργαστήρια που τις 
εκπονούν να κοινοποιούν τις μελέτες αυτές 
στην Αρχή κατά την ανάθεσή τους. 
Πληροφορίες σχετικά με τις 
κοινοποιηθείσες μελέτες θα πρέπει να 
δημοσιοποιούνται μόνο μετά τη 
δημοσιοποίηση της αντίστοιχης αίτησης 
έγκρισης σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανόνες διαφάνειας.

αίτησης έγκρισης βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Για τον σκοπό 
αυτόν, είναι αναγκαίο και σκόπιμο οι 
υπεύθυνοι επιχειρήσεων που αναθέτουν τις 
μελέτες και τα εργαστήρια που τις 
εκπονούν να κοινοποιούν τις μελέτες αυτές 
στην Αρχή κατά την ανάθεσή τους, έτσι 
ώστε να διασφαλίζεται ότι καμία μελέτη, 
την οποία έχει αναθέσει ο αιτών, δεν 
αποκρύβεται από την Αρχή, ιδίως αν 
καταλήγει σε πορίσματα που 
αμφισβητούν τον ασφαλή χαρακτήρα ή 
την αποτελεσματικότητα του προς μελέτη 
αντικειμένου. Πληροφορίες σχετικά με τις 
κοινοποιηθείσες μελέτες θα πρέπει να 
δημοσιοποιούνται μόνο μετά τη 
δημοσιοποίηση της αντίστοιχης αίτησης 
έγκρισης σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανόνες διαφάνειας.

Or. fr

Τροπολογία 117
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η Αρχή θα πρέπει να λαμβάνει 
γνώση του αντικειμένου όλων των 
μελετών που εκπονούνται από έναν 
αιτούντα ενόψει μελλοντικής υποβολής 
αίτησης έγκρισης βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Για τον σκοπό 
αυτόν, είναι αναγκαίο και σκόπιμο οι 
υπεύθυνοι επιχειρήσεων που αναθέτουν τις 
μελέτες και τα εργαστήρια που τις 
εκπονούν να κοινοποιούν τις μελέτες αυτές 
στην Αρχή κατά την ανάθεσή τους. 
Πληροφορίες σχετικά με τις 
κοινοποιηθείσες μελέτες θα πρέπει να 
δημοσιοποιούνται μόνο μετά τη 
δημοσιοποίηση της αντίστοιχης αίτησης 
έγκρισης σύμφωνα με τους ισχύοντες 

(18) Η Αρχή θα πρέπει να λαμβάνει 
γνώση του αντικειμένου όλων των 
μελετών που εκπονούνται από έναν 
αιτούντα ενόψει μελλοντικής υποβολής 
αίτησης έγκρισης βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Για τον σκοπό 
αυτόν, είναι αναγκαίο και σκόπιμο οι 
υπεύθυνοι επιχειρήσεων που αναθέτουν τις 
μελέτες και τα εργαστήρια που τις 
εκπονούν να κοινοποιούν τις μελέτες αυτές 
στην Αρχή κατά την ανάθεσή τους. 
Πληροφορίες σχετικά με τις 
κοινοποιηθείσες μελέτες θα πρέπει να 
δημοσιοποιούνται αμέσως μετά τη 
δημοσιοποίηση της αντίστοιχης αίτησης 
έγκρισης ή ανανέωσης σύμφωνα με τους 
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κανόνες διαφάνειας. ισχύοντες κανόνες διαφάνειας.

Or. en

Τροπολογία 118
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η Αρχή θα πρέπει να λαμβάνει 
γνώση του αντικειμένου όλων των 
μελετών που εκπονούνται από έναν 
αιτούντα ενόψει μελλοντικής υποβολής 
αίτησης έγκρισης βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Για τον σκοπό 
αυτόν, είναι αναγκαίο και σκόπιμο οι 
υπεύθυνοι επιχειρήσεων που αναθέτουν τις 
μελέτες και τα εργαστήρια που τις 
εκπονούν να κοινοποιούν τις μελέτες αυτές 
στην Αρχή κατά την ανάθεσή τους. 
Πληροφορίες σχετικά με τις 
κοινοποιηθείσες μελέτες θα πρέπει να 
δημοσιοποιούνται μόνο μετά τη 
δημοσιοποίηση της αντίστοιχης αίτησης 
έγκρισης σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανόνες διαφάνειας.

(18) Η Αρχή θα πρέπει να λαμβάνει 
γνώση του αντικειμένου όλων των 
μελετών που εκπονούνται από έναν 
αιτούντα ενόψει μελλοντικής υποβολής 
αίτησης έγκρισης βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Για τον σκοπό 
αυτόν, είναι αναγκαίο και σκόπιμο οι 
υπεύθυνοι επιχειρήσεων που αναθέτουν τις 
μελέτες και τα εργαστήρια που τις 
εκπονούν να κοινοποιούν τις μελέτες αυτές 
στην Αρχή κατά την ανάθεσή τους. 
Πληροφορίες σχετικά με τις 
κοινοποιηθείσες μελέτες θα πρέπει να 
δημοσιοποιούνται μόνο μετά τη 
δημοσιοποίηση της αντίστοιχης αίτησης 
έγκρισης και της δημοσίευσης από την 
Αρχή του σχεδίου επιστημονικής γνώμης 
της σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες 
διαφάνειας.

Or. en

Τροπολογία 119
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η Αρχή θα πρέπει να λαμβάνει 
γνώση του αντικειμένου όλων των 
μελετών που εκπονούνται από έναν 

(18) Η Αρχή θα πρέπει να λαμβάνει 
γνώση του αντικειμένου όλων των 
μελετών που εκπονούνται από έναν 
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αιτούντα ενόψει μελλοντικής υποβολής 
αίτησης έγκρισης βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Για τον σκοπό 
αυτόν, είναι αναγκαίο και σκόπιμο οι 
υπεύθυνοι επιχειρήσεων που αναθέτουν τις 
μελέτες και τα εργαστήρια που τις 
εκπονούν να κοινοποιούν τις μελέτες αυτές 
στην Αρχή κατά την ανάθεσή τους. 
Πληροφορίες σχετικά με τις 
κοινοποιηθείσες μελέτες θα πρέπει να 
δημοσιοποιούνται μόνο μετά τη 
δημοσιοποίηση της αντίστοιχης αίτησης 
έγκρισης σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανόνες διαφάνειας.

αιτούντα ενόψει μελλοντικής υποβολής 
αίτησης έγκρισης βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Για τον σκοπό 
αυτόν, είναι αναγκαίο και σκόπιμο οι 
υπεύθυνοι επιχειρήσεων που αναθέτουν τις 
μελέτες και τα ιδρύματα που τις εκπονούν, 
π.χ. εργαστήρια, ινστιτούτα ή 
πανεπιστήμια, να κοινοποιούν τις μελέτες 
αυτές στην Αρχή κατά την ανάθεσή τους. 
Πληροφορίες σχετικά με τις 
κοινοποιηθείσες μελέτες θα πρέπει να 
δημοσιοποιούνται μόνο μετά τη 
δημοσιοποίηση της αντίστοιχης αίτησης 
έγκρισης σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανόνες διαφάνειας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι μελέτες που περιλαμβάνονται σε φάκελο θα πρέπει να κοινοποιούνται εκ των προτέρων 
για να είναι αποδεκτές για σκοπούς κανονιστικών διαδικασιών και αποφάσεων, ανεξάρτητα του 
φορέα που διενήργησε τη μελέτη. Πολλές επιτόπιες έρευνες πραγματοποιούνται από 
πανεπιστήμια, ινστιτούτα και ιδιωτικές εταιρείες.

Τροπολογία 120
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η Αρχή θα πρέπει να λαμβάνει 
γνώση του αντικειμένου όλων των 
μελετών που εκπονούνται από έναν 
αιτούντα ενόψει μελλοντικής υποβολής 
αίτησης έγκρισης βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Για τον σκοπό 
αυτόν, είναι αναγκαίο και σκόπιμο οι 
υπεύθυνοι επιχειρήσεων που αναθέτουν τις 
μελέτες και τα εργαστήρια που τις 
εκπονούν να κοινοποιούν τις μελέτες αυτές 
στην Αρχή κατά την ανάθεσή τους. 
Πληροφορίες σχετικά με τις 
κοινοποιηθείσες μελέτες θα πρέπει να 

(18) Η Αρχή θα πρέπει να λαμβάνει 
γνώση του αντικειμένου όλων των 
μελετών που εκπονούνται από έναν 
αιτούντα ενόψει μελλοντικής υποβολής 
αίτησης έγκρισης ή ανανέωσης βάσει της 
ενωσιακής νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Για 
τον σκοπό αυτόν, είναι αναγκαίο και 
σκόπιμο οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που 
αναθέτουν τις μελέτες και τα εργαστήρια 
που τις εκπονούν να κοινοποιούν τις 
μελέτες αυτές στην Αρχή κατά την 
ανάθεσή τους. Πληροφορίες σχετικά με τις 
κοινοποιηθείσες μελέτες θα πρέπει να 
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δημοσιοποιούνται μόνο μετά τη 
δημοσιοποίηση της αντίστοιχης αίτησης 
έγκρισης σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανόνες διαφάνειας.

δημοσιοποιούνται μόνο μετά τη 
δημοσιοποίηση της αντίστοιχης αίτησης 
έγκρισης σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανόνες διαφάνειας.

Or. en

Τροπολογία 121
Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Η Αρχή θα πρέπει να λαμβάνει 
γνώση του αντικειμένου όλων των 
μελετών που εκπονούνται από έναν 
αιτούντα ενόψει μελλοντικής υποβολής 
αίτησης έγκρισης βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Για τον σκοπό 
αυτόν, είναι αναγκαίο και σκόπιμο οι 
υπεύθυνοι επιχειρήσεων που αναθέτουν τις 
μελέτες και τα εργαστήρια που τις 
εκπονούν να κοινοποιούν τις μελέτες αυτές 
στην Αρχή κατά την ανάθεσή τους. 
Πληροφορίες σχετικά με τις 
κοινοποιηθείσες μελέτες θα πρέπει να 
δημοσιοποιούνται μόνο μετά τη 
δημοσιοποίηση της αντίστοιχης αίτησης 
έγκρισης σύμφωνα με τους ισχύοντες 
κανόνες διαφάνειας.

(18) Η Αρχή θα πρέπει να λαμβάνει 
γνώση του αντικειμένου όλων των 
μελετών που εκπονούνται από έναν 
αιτούντα ενόψει μελλοντικής υποβολής 
αίτησης έγκρισης βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Για τον σκοπό 
αυτόν, είναι αναγκαίο και σκόπιμο οι 
υπεύθυνοι επιχειρήσεων που αναθέτουν τις 
μελέτες και τα εργαστήρια που τις 
εκπονούν να κοινοποιούν τις μελέτες αυτές 
στην Αρχή κατά την ανάθεσή τους. 
Πληροφορίες σχετικά με όλες τις 
κοινοποιηθείσες μελέτες θα πρέπει να 
δημοσιοποιούνται μόνο μετά την υποβολή
της αντίστοιχης αίτησης έγκρισης και 
αφού η Αρχή δημοσιεύσει την 
επιστημονική της γνώμη.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να δημοσιοποιούνται επιστημονικά δεδομένα ή μελέτες ή άλλες πληροφορίες για 
τη στήριξη των αιτήσεων έγκρισης, έως ότου η Αρχή δημοσιεύσει τα επιστημονικά 
αποτελέσματά της. Εάν υπάρξει δημοσίευση νωρίτερα, υπάρχει κίνδυνος οι ανταγωνιστές να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με καινοτόμες ιδέες για προϊόντα ή διαδικασίες 
παραγωγής. Επιπλέον, υπάρχει πραγματικός κίνδυνος να ασκηθεί ανεπιθύμητη πολιτική 
επιρροή στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης κινδύνου.
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Τροπολογία 122
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Στην περίπτωση των αιτήσεων με 
τις οποίες ζητείται η ανανέωση έγκρισης, η 
εγκεκριμένη ουσία ή το εγκεκριμένο 
προϊόν διατίθεται ήδη στην αγορά επί 
κάποια έτη. Ως εκ τούτου, υπάρχει πείρα 
και γνώση σχετικά με τη συγκεκριμένη 
ουσία ή το προϊόν. Συνεπώς, είναι σκόπιμο 
οι μελέτες που προγραμματίζονται για την 
υποστήριξη των αιτήσεων ανανέωσης να 
κοινοποιούνται από τον αιτούντα στην 
Αρχή και, έπειτα από διαβούλευση με 
τρίτα μέρη σχετικά με αυτές τις 
προγραμματιζόμενες μελέτες, να παρέχει η 
Αρχή συστηματικά συμβουλές στους 
αιτούντες σχετικά με το περιεχόμενο της 
προβλεπόμενης αίτησης ανανέωσης, 
λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια που 
υποβλήθηκαν.

(19) Στην περίπτωση των αιτήσεων με 
τις οποίες ζητείται η ανανέωση έγκρισης, η 
εγκεκριμένη ουσία ή το εγκεκριμένο 
προϊόν διατίθεται ήδη στην αγορά επί 
κάποια έτη. Ως εκ τούτου, υπάρχει πείρα 
και γνώση σχετικά με τη συγκεκριμένη 
ουσία ή το προϊόν. Συνεπώς, είναι σκόπιμο 
οι μελέτες που προγραμματίζονται για την 
υποστήριξη των αιτήσεων ανανέωσης να 
κοινοποιούνται από τον αιτούντα στην 
Αρχή και, έπειτα από διαβούλευση με 
τρίτα μέρη σχετικά με αυτές τις 
προγραμματιζόμενες μελέτες, να παρέχει η 
Αρχή συστηματικά συμβουλές στους 
αιτούντες σχετικά με το περιεχόμενο της 
προβλεπόμενης αίτησης ανανέωσης, 
λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια που 
υποβλήθηκαν και δημοσιοποιώντας όλες 
τις πληροφορίες.

Or. en

Τροπολογία 123
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19α) Αναγνωρίζεται ότι, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, η αξιολόγηση του κινδύνου 
δεν μπορεί μόνη της να παράσχει όλες τις 
πληροφορίες στις οποίες πρέπει θα πρέπει 
να βασίζεται μια απόφαση διαχείρισης 
του κινδύνου, και ότι πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη και άλλοι σχετικοί 
παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων 
κοινωνιακών, οικονομικών, 
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παραδοσιακών, δεοντολογικών και 
περιβαλλοντικών παραγόντων, καθώς και 
η σκοπιμότητα των ελέγχων εφόσον 
υφίσταται σοβαρός κίνδυνος για την 
υγεία.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η πείρα έχει καταδείξει ότι η EFSA έχει επιβαρυνθεί με καθήκοντα που υπερβαίνουν το πεδίο 
εφαρμογής της νομοθεσίας, ιδίως όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων και την 
προστασία της υγείας των φυτών, που δεν σχετίζονται πάντα άμεσα με την ασφάλεια των 
τροφίμων, και τα οποία διασταυρώνονται με τα καθήκοντα άλλων οργανισμών. Οι δύο αυτές 
κατηγορίες πρέπει να διαχωριστούν, και η καλή μεταχείριση των ζώων και η προστασία των 
φυτών να περιλαμβάνονται μόνον όταν υφίσταται σοβαρός κίνδυνος για την υγεία.

Τροπολογία 124
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Εκφράζονται από το κοινό 
ορισμένες ανησυχίες σχετικά με το γεγονός 
ότι η αξιολόγηση της Αρχής στον τομέα 
της έγκρισης βασίζεται κυρίως σε μελέτες 
της βιομηχανίας. Η Αρχή πραγματοποιεί 
ήδη αναζητήσεις σε επιστημονική 
βιβλιογραφία ώστε να συνεκτιμά και άλλα 
δεδομένα και μελέτες που υπάρχουν 
σχετικά με το αντικείμενο που έχει 
υποβληθεί προς αξιολόγηση. Προκειμένου 
να παρέχεται ένα πρόσθετο επίπεδο 
εγγύησης ώστε να διασφαλίζεται ότι η 
Αρχή διαθέτει πρόσβαση σε όλα τα 
συναφή επιστημονικά δεδομένα και τις 
μελέτες που υπάρχουν σχετικά με το 
αντικείμενο μιας διαδικασίας έγκρισης, 
είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η διεξαγωγή 
διαβούλευσης με τρίτα μέρη προκειμένου 
να διαπιστώνεται αν υπάρχουν άλλα 
διαθέσιμα συναφή επιστημονικά δεδομένα 
ή μελέτες. Για την ενίσχυση της 

(20) Εκφράζονται από το κοινό 
ορισμένες ανησυχίες σχετικά με το γεγονός 
ότι η αξιολόγηση της Αρχής στον τομέα 
της έγκρισης βασίζεται κυρίως σε μελέτες 
της βιομηχανίας. Η Αρχή πραγματοποιεί 
ήδη αναζητήσεις σε επιστημονική 
βιβλιογραφία ώστε να συνεκτιμά και άλλα 
δεδομένα και μελέτες που υπάρχουν 
σχετικά με το αντικείμενο που έχει 
υποβληθεί προς αξιολόγηση. Προκειμένου 
να παρέχεται ένα πρόσθετο επίπεδο 
εγγύησης ώστε να διασφαλίζεται ότι η 
Αρχή διαθέτει πρόσβαση σε όλα τα 
συναφή επιστημονικά δεδομένα και τις 
μελέτες που υπάρχουν σχετικά με το 
αντικείμενο μιας διαδικασίας έγκρισης, 
είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η διεξαγωγή 
διαβούλευσης με τρίτα μέρη προκειμένου 
να διαπιστώνεται αν υπάρχουν άλλα 
διαθέσιμα συναφή επιστημονικά δεδομένα 
ή μελέτες. Για την ενίσχυση της 
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αποτελεσματικότητάς της, η διαβούλευση 
θα πρέπει να διεξάγεται μετά τη 
δημοσιοποίηση των μελετών που 
υποβάλλονται από τη βιομηχανία και 
συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση 
έγκρισης, σύμφωνα με τους κανόνες 
διαφάνειας που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό.

αποτελεσματικότητάς της, η διαβούλευση 
θα πρέπει να διεξάγεται μετά τη 
δημοσιοποίηση των μελετών που 
υποβάλλονται από τη βιομηχανία και 
συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση 
έγκρισης, σύμφωνα με τους κανόνες 
διαφάνειας που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό. Τα επιστημονικά 
δεδομένα και οι μελέτες που 
υποβάλλονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας διαβούλευσης θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη, εφόσον είναι 
επικυρωμένες και σχετικές, σύμφωνα με 
διεθνή πρότυπα και ορθές εργαστηριακές 
πρακτικές (ΟΕΠ).

Or. en

Τροπολογία 125
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Εκφράζονται από το κοινό 
ορισμένες ανησυχίες σχετικά με το 
γεγονός ότι η αξιολόγηση της Αρχής στον 
τομέα της έγκρισης βασίζεται κυρίως σε 
μελέτες της βιομηχανίας. Η Αρχή 
πραγματοποιεί ήδη αναζητήσεις σε 
επιστημονική βιβλιογραφία ώστε να 
συνεκτιμά και άλλα δεδομένα και μελέτες 
που υπάρχουν σχετικά με το αντικείμενο 
που έχει υποβληθεί προς αξιολόγηση. 
Προκειμένου να παρέχεται ένα πρόσθετο 
επίπεδο εγγύησης ώστε να διασφαλίζεται 
ότι η Αρχή διαθέτει πρόσβαση σε όλα τα 
συναφή επιστημονικά δεδομένα και τις 
μελέτες που υπάρχουν σχετικά με το 
αντικείμενο μιας διαδικασίας έγκρισης, 
είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η διεξαγωγή 
διαβούλευσης με τρίτα μέρη προκειμένου 
να διαπιστώνεται αν υπάρχουν άλλα 
διαθέσιμα συναφή επιστημονικά δεδομένα 
ή μελέτες. Για την ενίσχυση της

(20) Εκφράζονται από το κοινό 
ανησυχίες σχετικά με το γεγονός ότι η 
αξιολόγηση της Αρχής στον τομέα της 
έγκρισης βασίζεται κυρίως σε μελέτες της 
βιομηχανίας. Η Αρχή πρέπει να
πραγματοποιεί συστηματικά αναζητήσεις 
σε επιστημονική βιβλιογραφία ώστε να 
συνεκτιμά και άλλα δεδομένα και μελέτες 
που υπάρχουν σχετικά με το αντικείμενο 
που έχει υποβληθεί προς αξιολόγηση. Για 
τον λόγο αυτό, η Αρχή πρέπει να 
χρησιμοποιεί τα απαραίτητα μέσα και τις 
απαραίτητες δομές και εφαρμογές για την 
παροχή πρόσβασης στο σύνολο της 
σχετικής επιστημονικής βιβλιογραφίας 
σχετικά με το αντικείμενο. Προκειμένου 
να παρέχεται ένα πρόσθετο επίπεδο 
εγγύησης ώστε να διασφαλίζεται ότι η 
Αρχή διαθέτει πρόσβαση σε όλα τα 
συναφή επιστημονικά δεδομένα και τις 
μελέτες που υπάρχουν σχετικά με το 
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αποτελεσματικότητάς της, η διαβούλευση 
θα πρέπει να διεξάγεται μετά τη 
δημοσιοποίηση των μελετών που 
υποβάλλονται από τη βιομηχανία και 
συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση 
έγκρισης, σύμφωνα με τους κανόνες 
διαφάνειας που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό.

αντικείμενο μιας διαδικασίας έγκρισης, 
είναι σκόπιμο να προβλεφθεί επίσης η 
διεξαγωγή διαβούλευσης με τρίτα 
ανεξάρτητα μέρη προκειμένου να 
διαπιστώνεται αν υπάρχουν άλλα 
διαθέσιμα συναφή επιστημονικά δεδομένα 
ή μελέτες. Για την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητάς της, η διαβούλευση 
θα πρέπει να διεξάγεται μετά τη 
δημοσιοποίηση των μελετών που 
υποβάλλονται από τη βιομηχανία και 
συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση 
έγκρισης, σύμφωνα με τους κανόνες 
διαφάνειας που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 126
Mireille D'Ornano

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Εκφράζονται από το κοινό 
ορισμένες ανησυχίες σχετικά με το γεγονός 
ότι η αξιολόγηση της Αρχής στον τομέα 
της έγκρισης βασίζεται κυρίως σε μελέτες 
της βιομηχανίας. Η Αρχή πραγματοποιεί 
ήδη αναζητήσεις σε επιστημονική 
βιβλιογραφία ώστε να συνεκτιμά και άλλα 
δεδομένα και μελέτες που υπάρχουν 
σχετικά με το αντικείμενο που έχει 
υποβληθεί προς αξιολόγηση. Προκειμένου 
να παρέχεται ένα πρόσθετο επίπεδο 
εγγύησης ώστε να διασφαλίζεται ότι η 
Αρχή διαθέτει πρόσβαση σε όλα τα 
συναφή επιστημονικά δεδομένα και τις 
μελέτες που υπάρχουν σχετικά με το 
αντικείμενο μιας διαδικασίας έγκρισης, 
είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η διεξαγωγή 
διαβούλευσης με τρίτα μέρη προκειμένου 
να διαπιστώνεται αν υπάρχουν άλλα 
διαθέσιμα συναφή επιστημονικά δεδομένα 
ή μελέτες. Για την ενίσχυση της 

(20) Εκφράζονται από το κοινό 
ορισμένες ανησυχίες σχετικά με το γεγονός 
ότι η αξιολόγηση της Αρχής στον τομέα 
της έγκρισης βασίζεται κυρίως σε μελέτες 
της βιομηχανίας. Αυτές οι ανησυχίες είναι 
θεμιτές, στον βαθμό που έχει αποδειχθεί 
ότι η Αρχή δεν ενεργούσε πάντα 
ανεξάρτητα. Η Αρχή πραγματοποιεί ήδη 
αναζητήσεις σε επιστημονική 
βιβλιογραφία ώστε να συνεκτιμά και άλλα 
δεδομένα και μελέτες που υπάρχουν 
σχετικά με το αντικείμενο που έχει 
υποβληθεί προς αξιολόγηση. Προκειμένου 
να παρέχεται ένα πρόσθετο επίπεδο 
εγγύησης ώστε να διασφαλίζεται ότι η 
Αρχή διαθέτει πρόσβαση σε όλα τα 
συναφή επιστημονικά δεδομένα και τις 
μελέτες που υπάρχουν σχετικά με το 
αντικείμενο μιας διαδικασίας έγκρισης, 
είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η διεξαγωγή 
διαβούλευσης με τρίτα μέρη προκειμένου 
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αποτελεσματικότητάς της, η διαβούλευση 
θα πρέπει να διεξάγεται μετά τη 
δημοσιοποίηση των μελετών που 
υποβάλλονται από τη βιομηχανία και 
συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση 
έγκρισης, σύμφωνα με τους κανόνες 
διαφάνειας που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό.

να διαπιστώνεται αν υπάρχουν άλλα 
διαθέσιμα συναφή επιστημονικά δεδομένα 
ή μελέτες. Για την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητάς της, η διαβούλευση 
θα πρέπει να διεξάγεται μετά τη 
δημοσιοποίηση των μελετών που 
υποβάλλονται από τη βιομηχανία και 
συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση 
έγκρισης, σύμφωνα με τους κανόνες 
διαφάνειας που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό.

Or. fr

Τροπολογία 127
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Εκφράζονται από το κοινό 
ορισμένες ανησυχίες σχετικά με το γεγονός 
ότι η αξιολόγηση της Αρχής στον τομέα 
της έγκρισης βασίζεται κυρίως σε μελέτες 
της βιομηχανίας. Η Αρχή πραγματοποιεί 
ήδη αναζητήσεις σε επιστημονική 
βιβλιογραφία ώστε να συνεκτιμά και άλλα 
δεδομένα και μελέτες που υπάρχουν 
σχετικά με το αντικείμενο που έχει 
υποβληθεί προς αξιολόγηση. Προκειμένου 
να παρέχεται ένα πρόσθετο επίπεδο 
εγγύησης ώστε να διασφαλίζεται ότι η 
Αρχή διαθέτει πρόσβαση σε όλα τα 
συναφή επιστημονικά δεδομένα και τις 
μελέτες που υπάρχουν σχετικά με το 
αντικείμενο μιας διαδικασίας έγκρισης, 
είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η διεξαγωγή 
διαβούλευσης με τρίτα μέρη προκειμένου 
να διαπιστώνεται αν υπάρχουν άλλα 
διαθέσιμα συναφή επιστημονικά δεδομένα 
ή μελέτες. Για την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητάς της, η διαβούλευση 
θα πρέπει να διεξάγεται μετά τη 
δημοσιοποίηση των μελετών που 
υποβάλλονται από τη βιομηχανία και 

(20) Εκφράζονται από το κοινό 
ορισμένες ανησυχίες σχετικά με το γεγονός 
ότι η αξιολόγηση της Αρχής στον τομέα 
της έγκρισης βασίζεται κυρίως σε μελέτες 
της βιομηχανίας. Εάν υπάρχει νέα αίτηση, 
η Αρχή διενεργεί πάντα αναζητήσεις σε 
επιστημονική βιβλιογραφία ώστε να 
συνεκτιμά και άλλα δεδομένα και μελέτες 
που υπάρχουν σχετικά με το αντικείμενο 
που έχει υποβληθεί προς αξιολόγηση και 
ζητεί τη διενέργεια επιπρόσθετων 
μελετών, εάν είναι απαραίτητο. 
Προκειμένου να παρέχεται ένα πρόσθετο 
επίπεδο εγγύησης ώστε να διασφαλίζεται 
ότι η Αρχή διαθέτει πρόσβαση σε όλα τα 
συναφή επιστημονικά δεδομένα και τις 
μελέτες που υπάρχουν σχετικά με το 
αντικείμενο μιας διαδικασίας έγκρισης, 
είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η διεξαγωγή 
διαβούλευσης με τρίτα μέρη προκειμένου 
να διαπιστώνεται αν υπάρχουν άλλα 
διαθέσιμα συναφή επιστημονικά δεδομένα 
ή μελέτες. Για την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητάς της, η διαβούλευση 
θα πρέπει να διεξάγεται αμέσως μετά τη 
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συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση 
έγκρισης, σύμφωνα με τους κανόνες 
διαφάνειας που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό.

δημοσιοποίηση των μελετών που 
υποβάλλονται από τη βιομηχανία και 
συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση 
έγκρισης, σύμφωνα με τους κανόνες 
διαφάνειας που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 128
Mireille D'Ornano

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Εκφράζονται από το κοινό 
ορισμένες ανησυχίες σχετικά με το 
γεγονός ότι η αξιολόγηση της Αρχής στον 
τομέα της έγκρισης βασίζεται κυρίως σε 
μελέτες της βιομηχανίας. Η Αρχή 
πραγματοποιεί ήδη αναζητήσεις σε 
επιστημονική βιβλιογραφία ώστε να 
συνεκτιμά και άλλα δεδομένα και μελέτες 
που υπάρχουν σχετικά με το αντικείμενο 
που έχει υποβληθεί προς αξιολόγηση. 
Προκειμένου να παρέχεται ένα πρόσθετο 
επίπεδο εγγύησης ώστε να διασφαλίζεται 
ότι η Αρχή διαθέτει πρόσβαση σε όλα τα 
συναφή επιστημονικά δεδομένα και τις 
μελέτες που υπάρχουν σχετικά με το 
αντικείμενο μιας διαδικασίας έγκρισης, 
είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η διεξαγωγή 
διαβούλευσης με τρίτα μέρη προκειμένου 
να διαπιστώνεται αν υπάρχουν άλλα 
διαθέσιμα συναφή επιστημονικά δεδομένα 
ή μελέτες. Για την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητάς της, η διαβούλευση 
θα πρέπει να διεξάγεται μετά τη 
δημοσιοποίηση των μελετών που 
υποβάλλονται από τη βιομηχανία και 
συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση 
έγκρισης, σύμφωνα με τους κανόνες 
διαφάνειας που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό.

(20) Εκφράζονται από το κοινό σοβαρές
ανησυχίες σχετικά με το γεγονός ότι η 
αξιολόγηση της Αρχής στον τομέα της 
έγκρισης βασίζεται κυρίως σε μελέτες της 
βιομηχανίας. Η Αρχή πραγματοποιεί ήδη 
αναζητήσεις σε επιστημονική 
βιβλιογραφία ώστε να συνεκτιμά και άλλα 
δεδομένα και μελέτες που υπάρχουν 
σχετικά με το αντικείμενο που έχει 
υποβληθεί προς αξιολόγηση. Προκειμένου 
να παρέχεται ένα πρόσθετο επίπεδο 
εγγύησης ώστε να διασφαλίζεται ότι η 
Αρχή διαθέτει πρόσβαση σε όλα τα 
συναφή επιστημονικά δεδομένα και τις 
μελέτες που υπάρχουν σχετικά με το 
αντικείμενο μιας διαδικασίας έγκρισης, 
είναι σκόπιμο να προβλεφθεί η διεξαγωγή 
διαβούλευσης με τρίτα μέρη προκειμένου 
να διαπιστώνεται αν υπάρχουν άλλα 
διαθέσιμα συναφή επιστημονικά δεδομένα 
ή μελέτες. Για την ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητάς της, η διαβούλευση 
θα πρέπει να διεξάγεται μετά τη 
δημοσιοποίηση των μελετών που 
υποβάλλονται από τη βιομηχανία και 
συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση 
έγκρισης, σύμφωνα με τους κανόνες 
διαφάνειας που προβλέπονται στον 
παρόντα κανονισμό.
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Τροπολογία 129
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι μελέτες, συμπεριλαμβανομένων 
των δοκιμών, που υποβάλλονται από τους 
υπεύθυνους επιχειρήσεων προς 
υποστήριξη αιτήσεων έγκρισης βάσει της 
τομεακής νομοθεσίας της Ένωσης για τα 
τρόφιμα, συνήθως συμμορφώνονται με 
διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές, οι οποίες 
παρέχουν μια ομοιόμορφη βάση για την 
εκτίμηση της ποιότητάς τους, ιδίως όσον 
αφορά την αναπαραγωγιμότητα των 
αποτελεσμάτων. Ωστόσο, σε ορισμένες 
περιπτώσεις ενδέχεται να ανακύψουν 
ζητήματα συμμόρφωσης με τα ισχύοντα 
πρότυπα και, για τον λόγο αυτόν, έχουν 
θεσπιστεί εθνικά συστήματα τα οποία 
επαληθεύουν τη συμμόρφωση αυτή. Είναι 
σκόπιμο να προβλεφθεί ένα πρόσθετο 
επίπεδο εγγυήσεων προκειμένου να 
βεβαιώνεται το ευρύ κοινό για την 
ποιότητα των μελετών, καθώς και να 
θεσπιστεί ένα ενισχυμένο σύστημα 
διαχειριστικών ελέγχων μέσω του οποίου η 
Επιτροπή θα επαληθεύει τους ελέγχους 
που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη όσον 
αφορά την εφαρμογή των αρχών αυτών 
από τα εργαστήρια που διεξάγουν τις εν 
λόγω μελέτες και δοκιμές.

(21) Οι μελέτες, συμπεριλαμβανομένων 
των δοκιμών, που υποβάλλονται από τους 
υπεύθυνους επιχειρήσεων προς 
υποστήριξη αιτήσεων έγκρισης βάσει της 
τομεακής νομοθεσίας της Ένωσης για τα 
τρόφιμα, συνήθως συμμορφώνονται με 
διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές, οι οποίες 
παρέχουν μια ομοιόμορφη βάση για την 
εκτίμηση της ποιότητάς τους, ιδίως όσον 
αφορά την αναπαραγωγιμότητα των 
αποτελεσμάτων. Ωστόσο, σε ορισμένες 
περιπτώσεις ενδέχεται να ανακύψουν 
ζητήματα συμμόρφωσης με τα ισχύοντα 
πρότυπα και, για τον λόγο αυτόν, έχουν 
θεσπιστεί εθνικά συστήματα τα οποία 
επαληθεύουν τη συμμόρφωση αυτή. Είναι 
σκόπιμο να προβλεφθεί ένα πρόσθετο 
επίπεδο εγγυήσεων προκειμένου να 
βεβαιώνεται το ευρύ κοινό για την 
ποιότητα των μελετών, καθώς και να 
θεσπιστεί ένα ενισχυμένο σύστημα 
διαχειριστικών ελέγχων μέσω του οποίου η 
Επιτροπή θα επαληθεύει τους ελέγχους 
που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη, σε 
συνεργασία με τη Διεύθυνση Υγείας, 
Ελέγχου και Ανάλυσης Τροφίμων της 
Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όσον αφορά την 
εφαρμογή των αρχών αυτών από τα 
εργαστήρια που διεξάγουν τις εν λόγω 
μελέτες και δοκιμές.

Or. en
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Τροπολογία 130
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Οι μελέτες, συμπεριλαμβανομένων 
των δοκιμών, που υποβάλλονται από τους 
υπεύθυνους επιχειρήσεων προς 
υποστήριξη αιτήσεων έγκρισης βάσει της 
τομεακής νομοθεσίας της Ένωσης για τα 
τρόφιμα, συνήθως συμμορφώνονται με 
διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές, οι οποίες 
παρέχουν μια ομοιόμορφη βάση για την 
εκτίμηση της ποιότητάς τους, ιδίως όσον 
αφορά την αναπαραγωγιμότητα των 
αποτελεσμάτων. Ωστόσο, σε ορισμένες 
περιπτώσεις ενδέχεται να ανακύψουν 
ζητήματα συμμόρφωσης με τα ισχύοντα 
πρότυπα και, για τον λόγο αυτόν, έχουν 
θεσπιστεί εθνικά συστήματα τα οποία 
επαληθεύουν τη συμμόρφωση αυτή. Είναι 
σκόπιμο να προβλεφθεί ένα πρόσθετο 
επίπεδο εγγυήσεων προκειμένου να 
βεβαιώνεται το ευρύ κοινό για την 
ποιότητα των μελετών, καθώς και να 
θεσπιστεί ένα ενισχυμένο σύστημα 
διαχειριστικών ελέγχων μέσω του οποίου η 
Επιτροπή θα επαληθεύει τους ελέγχους 
που πραγματοποιούν τα κράτη μέλη όσον 
αφορά την εφαρμογή των αρχών αυτών 
από τα εργαστήρια που διεξάγουν τις εν 
λόγω μελέτες και δοκιμές.

(21) Οι μελέτες, συμπεριλαμβανομένων 
των δοκιμών, που υποβάλλονται από τους 
υπεύθυνους επιχειρήσεων προς 
υποστήριξη αιτήσεων έγκρισης βάσει της 
τομεακής νομοθεσίας της Ένωσης για τα 
τρόφιμα συμμορφώνονται με διεθνώς 
αναγνωρισμένες αρχές, οι οποίες παρέχουν 
μια ομοιόμορφη βάση για την εκτίμηση 
της ποιότητάς τους, ιδίως όσον αφορά την 
αναπαραγωγιμότητα των αποτελεσμάτων. 
Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις 
ενδέχεται να ανακύψουν ζητήματα 
συμμόρφωσης με τα ισχύοντα πρότυπα 
και, για τον λόγο αυτόν, έχουν θεσπιστεί 
εθνικά συστήματα τα οποία επαληθεύουν 
τη συμμόρφωση αυτή. Είναι σκόπιμο να 
προβλεφθεί ένα πρόσθετο επίπεδο 
εγγυήσεων προκειμένου να βεβαιώνεται το 
ευρύ κοινό για την ποιότητα των μελετών, 
καθώς και να θεσπιστεί ένα ενισχυμένο 
σύστημα διαχειριστικών και άλλων
ελέγχων μέσω του οποίου η Επιτροπή θα 
επαληθεύει τους ελέγχους που 
πραγματοποιούν τα κράτη μέλη και τρίτες 
χώρες όσον αφορά την εφαρμογή των 
αρχών αυτών από τα εργαστήρια που 
διεξάγουν τις εν λόγω μελέτες και δοκιμές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ΓΔ Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων πραγματοποιεί τους ελέγχους της όχι μόνο στην ΕΕ 
αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεπώς, οι εν λόγω χώρες θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται επίσης 
ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των εργαστηρίων.

Τροπολογία 131
Karin Kadenbach
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η ασφάλεια των τροφίμων 
αποτελεί ευαίσθητο ζήτημα μείζονος 
ενδιαφέροντος για όλους τους πολίτες της 
Ένωσης. Τηρουμένης της αρχής 
σύμφωνα με την οποία η βιομηχανία είναι 
εκείνη που φέρει την ευθύνη να αποδείξει 
τη συμμόρφωση με τις ενωσιακές 
απαιτήσεις, είναι σημαντικό να 
αναπτυχθεί ένα πρόσθετο εργαλείο 
επαλήθευσης για την εξέταση 
συγκεκριμένων περιπτώσεων μεγάλης 
κοινωνικής σημασίας όπου υπάρχει 
αντιπαράθεση σχετικά με ζητήματα 
ασφάλειας: η ανάθεση πρόσθετων 
μελετών με στόχο την επαλήθευση των 
αποδεικτικών στοιχείων που 
χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση 
κινδύνου. Δεδομένου ότι αυτό το έκτακτο 
εργαλείο επαλήθευσης θα 
χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό 
της Ένωσης και ότι η χρήση του θα 
πρέπει να γίνεται αποκλειστικά σε 
αναλογική βάση, αρμόδια για την 
ενεργοποίηση της ανάθεσης τέτοιων 
μελετών επαλήθευσης θα πρέπει να είναι 
η Επιτροπή. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
το γεγονός ότι, σε ορισμένες ειδικές 
περιπτώσεις, το αντικείμενο των μελετών 
που ανατίθενται ίσως χρειαστεί να είναι 
ευρύτερο από αυτό των επίμαχων 
αποδεικτικών στοιχείων (για παράδειγμα, 
όταν καθίστανται διαθέσιμες νέες 
επιστημονικές εξελίξεις).

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 132
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η ασφάλεια των τροφίμων 
αποτελεί ευαίσθητο ζήτημα μείζονος 
ενδιαφέροντος για όλους τους πολίτες της 
Ένωσης. Τηρουμένης της αρχής σύμφωνα 
με την οποία η βιομηχανία είναι εκείνη που 
φέρει την ευθύνη να αποδείξει τη 
συμμόρφωση με τις ενωσιακές απαιτήσεις, 
είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ένα 
πρόσθετο εργαλείο επαλήθευσης για την 
εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων 
μεγάλης κοινωνικής σημασίας όπου 
υπάρχει αντιπαράθεση σχετικά με 
ζητήματα ασφάλειας: η ανάθεση 
πρόσθετων μελετών με στόχο την 
επαλήθευση των αποδεικτικών στοιχείων 
που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση 
κινδύνου. Δεδομένου ότι αυτό το έκτακτο 
εργαλείο επαλήθευσης θα χρηματοδοτείται 
από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και 
ότι η χρήση του θα πρέπει να γίνεται 
αποκλειστικά σε αναλογική βάση, αρμόδια 
για την ενεργοποίηση της ανάθεσης 
τέτοιων μελετών επαλήθευσης θα πρέπει 
να είναι η Επιτροπή. Θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη το γεγονός ότι, σε ορισμένες ειδικές 
περιπτώσεις, το αντικείμενο των μελετών 
που ανατίθενται ίσως χρειαστεί να είναι 
ευρύτερο από αυτό των επίμαχων 
αποδεικτικών στοιχείων (για παράδειγμα, 
όταν καθίστανται διαθέσιμες νέες 
επιστημονικές εξελίξεις).

(22) Η ασφάλεια των τροφίμων 
αποτελεί ευαίσθητο ζήτημα μείζονος 
ενδιαφέροντος για όλους τους πολίτες της 
Ένωσης. Τηρουμένης της αρχής σύμφωνα 
με την οποία η βιομηχανία είναι εκείνη που 
φέρει την ευθύνη να αποδείξει τη 
συμμόρφωση με τις ενωσιακές απαιτήσεις, 
είναι προϋπόθεση να αναπτυχθεί ένα 
πρόσθετο εργαλείο επαλήθευσης για την 
εξέταση τουλάχιστον των περιπτώσεων 
όπου υπάρχει αβεβαιότητα ή
αντιπαράθεση σχετικά με ζητήματα 
ασφάλειας και δυνητικούς κινδύνους: η 
ανάθεση πρόσθετων ανεξάρτητων
μελετών με στόχο την επαλήθευση των 
αποδεικτικών στοιχείων που 
χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση 
κινδύνου. Δεδομένου ότι αυτό το έκτακτο 
εργαλείο επαλήθευσης θα χρηματοδοτείται 
από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και 
ότι η χρήση του θα πρέπει να γίνεται 
αποκλειστικά σε αναλογική βάση, αρμόδια 
για την ενεργοποίηση της ανάθεσης 
τέτοιων μελετών επαλήθευσης, ιδίως στην 
περίπτωση που αυτό αποτελεί αίτημα της 
κοινωνίας των πολιτών, θα πρέπει να είναι 
η Επιτροπή. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το 
γεγονός ότι, σε ορισμένες ειδικές 
περιπτώσεις, το αντικείμενο των μελετών 
που ανατίθενται ίσως χρειαστεί να είναι 
ευρύτερο από αυτό των επίμαχων 
αποδεικτικών στοιχείων (για παράδειγμα, 
όταν καθίστανται διαθέσιμες νέες 
επιστημονικές εξελίξεις).

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως έχει αναφερθεί, η ασφάλεια των τροφίμων είναι κεφαλαιώδους σημασίας για τους 
πολίτες. Από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπό αυστηρά καθορισμένες προϋποθέσεις, 
οι πολίτες θα πρέπει να μπορούν να εκφράζουν και να δίνουν έμφαση στον προβληματισμό τους 
όσον αφορά συγκεκριμένα ζητήματα. Με αυτόν τον τρόπο οι απόψεις των πολιτών θα 
εισακούγονται και τα χρήματά τους θα δαπανώνται για την ικανοποίηση αιτημάτων τους.



AM\1162805EL.docx 55/168 PE627.781v01-00

EL

Τροπολογία 133
Mireille D'Ornano

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η ασφάλεια των τροφίμων 
αποτελεί ευαίσθητο ζήτημα μείζονος 
ενδιαφέροντος για όλους τους πολίτες της 
Ένωσης. Τηρουμένης της αρχής σύμφωνα 
με την οποία η βιομηχανία είναι εκείνη που 
φέρει την ευθύνη να αποδείξει τη 
συμμόρφωση με τις ενωσιακές απαιτήσεις, 
είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ένα 
πρόσθετο εργαλείο επαλήθευσης για την 
εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων 
μεγάλης κοινωνικής σημασίας όπου 
υπάρχει αντιπαράθεση σχετικά με 
ζητήματα ασφάλειας: η ανάθεση 
πρόσθετων μελετών με στόχο την 
επαλήθευση των αποδεικτικών στοιχείων 
που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση 
κινδύνου. Δεδομένου ότι αυτό το έκτακτο 
εργαλείο επαλήθευσης θα χρηματοδοτείται 
από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και 
ότι η χρήση του θα πρέπει να γίνεται 
αποκλειστικά σε αναλογική βάση, αρμόδια 
για την ενεργοποίηση της ανάθεσης 
τέτοιων μελετών επαλήθευσης θα πρέπει 
να είναι η Επιτροπή. Θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη το γεγονός ότι, σε ορισμένες ειδικές 
περιπτώσεις, το αντικείμενο των μελετών 
που ανατίθενται ίσως χρειαστεί να είναι 
ευρύτερο από αυτό των επίμαχων 
αποδεικτικών στοιχείων (για παράδειγμα, 
όταν καθίστανται διαθέσιμες νέες 
επιστημονικές εξελίξεις).

(22) Η ασφάλεια των τροφίμων 
αποτελεί ευαίσθητο ζήτημα μείζονος 
ενδιαφέροντος για όλους τους πολίτες της 
Ένωσης. Τηρουμένης της αρχής σύμφωνα 
με την οποία η βιομηχανία είναι εκείνη που 
φέρει την ευθύνη να αποδείξει τη 
συμμόρφωση με τις ενωσιακές απαιτήσεις, 
είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ένα 
πρόσθετο εργαλείο επαλήθευσης για την 
εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων 
μεγάλης κοινωνικής σημασίας όπου 
υπάρχει αντιπαράθεση σχετικά με 
ζητήματα ασφάλειας: η ανάθεση 
πρόσθετων μελετών με στόχο την 
επαλήθευση των αποδεικτικών στοιχείων 
που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση 
κινδύνου. Δεδομένου ότι αυτό το έκτακτο 
εργαλείο επαλήθευσης θα χρηματοδοτείται 
από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και 
ότι η χρήση του θα πρέπει να γίνεται 
αποκλειστικά σε αναλογική βάση, αρμόδια 
για την ενεργοποίηση της ανάθεσης 
τέτοιων μελετών επαλήθευσης θα πρέπει 
να είναι η Επιτροπή. Θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη το γεγονός ότι, σε ορισμένες ειδικές 
περιπτώσεις, το αντικείμενο των μελετών 
που ανατίθενται ίσως χρειαστεί να είναι 
ευρύτερο από αυτό των επίμαχων 
αποδεικτικών στοιχείων (για παράδειγμα, 
όταν καθίστανται διαθέσιμες νέες 
επιστημονικές εξελίξεις). Αυτή η 
πρωτοβουλία, σε συνδυασμό με 
πολυάριθμα πονήματα εκ μέρους 
ορισμένων μελών του Κοινοβουλίου 
αποφασισμένων να επισημάνουν την 
έλλειψη ανεξαρτησίας της Αρχής, 
καθιστά επιτακτική την διεξοδική 
επανεξέταση των διαδικασιών 
αξιολόγησης κινδύνου που εφαρμόζει η 
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Τροπολογία 134
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η ασφάλεια των τροφίμων 
αποτελεί ευαίσθητο ζήτημα μείζονος 
ενδιαφέροντος για όλους τους πολίτες της 
Ένωσης. Τηρουμένης της αρχής σύμφωνα 
με την οποία η βιομηχανία είναι εκείνη που 
φέρει την ευθύνη να αποδείξει τη 
συμμόρφωση με τις ενωσιακές απαιτήσεις, 
είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ένα 
πρόσθετο εργαλείο επαλήθευσης για την 
εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων 
μεγάλης κοινωνικής σημασίας όπου 
υπάρχει αντιπαράθεση σχετικά με 
ζητήματα ασφάλειας: η ανάθεση 
πρόσθετων μελετών με στόχο την 
επαλήθευση των αποδεικτικών στοιχείων 
που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση 
κινδύνου. Δεδομένου ότι αυτό το έκτακτο 
εργαλείο επαλήθευσης θα 
χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό 
της Ένωσης και ότι η χρήση του θα
πρέπει να γίνεται αποκλειστικά σε 
αναλογική βάση, αρμόδια για την 
ενεργοποίηση της ανάθεσης τέτοιων 
μελετών επαλήθευσης θα πρέπει να είναι 
η Επιτροπή. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
το γεγονός ότι, σε ορισμένες ειδικές 
περιπτώσεις, το αντικείμενο των μελετών 
που ανατίθενται ίσως χρειαστεί να είναι 
ευρύτερο από αυτό των επίμαχων 
αποδεικτικών στοιχείων (για παράδειγμα, 
όταν καθίστανται διαθέσιμες νέες 
επιστημονικές εξελίξεις).

(22) Η ασφάλεια των τροφίμων 
αποτελεί ευαίσθητο ζήτημα μείζονος 
ενδιαφέροντος για όλους τους πολίτες της 
Ένωσης. Τηρουμένης της αρχής σύμφωνα 
με την οποία η βιομηχανία είναι εκείνη που 
φέρει την ευθύνη να αποδείξει τη 
συμμόρφωση με τις ενωσιακές απαιτήσεις, 
είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ένα 
πρόσθετο εργαλείο επαλήθευσης για την 
εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων 
μεγάλης κοινωνικής σημασίας όπου 
υπάρχει αντιπαράθεση σχετικά με 
ζητήματα ασφάλειας: η ανάθεση 
πρόσθετων μελετών με στόχο την 
επαλήθευση των αποδεικτικών στοιχείων 
που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση 
κινδύνου. Αυτό το έκτακτο εργαλείο 
επαλήθευσης θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε 
αναλογική βάση και δεν θα πρέπει να 
αντικαταστήσει την εφαρμογή της αρχής 
της προφύλαξης στην περίπτωση που 
υπάρχει επιστημονική αβεβαιότητα. Η
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να 
έχουν τη δυνατότητα να ζητούν από την 
Αρχή να αναθέτει τέτοιες μελέτες 
επαλήθευσης. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη 
το γεγονός ότι, σε ορισμένες ειδικές 
περιπτώσεις, το αντικείμενο των μελετών 
που ανατίθενται ίσως χρειαστεί να είναι 
ευρύτερο από αυτό των επίμαχων 
αποδεικτικών στοιχείων (για παράδειγμα, 
όταν καθίστανται διαθέσιμες νέες 
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επιστημονικές εξελίξεις).
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Τροπολογία 135
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η ασφάλεια των τροφίμων 
αποτελεί ευαίσθητο ζήτημα μείζονος 
ενδιαφέροντος για όλους τους πολίτες της 
Ένωσης. Τηρουμένης της αρχής σύμφωνα 
με την οποία η βιομηχανία είναι εκείνη που 
φέρει την ευθύνη να αποδείξει τη 
συμμόρφωση με τις ενωσιακές απαιτήσεις, 
είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ένα 
πρόσθετο εργαλείο επαλήθευσης για την 
εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων 
μεγάλης κοινωνικής σημασίας όπου 
υπάρχει αντιπαράθεση σχετικά με 
ζητήματα ασφάλειας: η ανάθεση 
πρόσθετων μελετών με στόχο την 
επαλήθευση των αποδεικτικών στοιχείων 
που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση 
κινδύνου. Δεδομένου ότι αυτό το έκτακτο 
εργαλείο επαλήθευσης θα χρηματοδοτείται 
από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και 
ότι η χρήση του θα πρέπει να γίνεται 
αποκλειστικά σε αναλογική βάση, αρμόδια 
για την ενεργοποίηση της ανάθεσης 
τέτοιων μελετών επαλήθευσης θα πρέπει 
να είναι η Επιτροπή. Θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη το γεγονός ότι, σε ορισμένες ειδικές 
περιπτώσεις, το αντικείμενο των μελετών 
που ανατίθενται ίσως χρειαστεί να είναι 
ευρύτερο από αυτό των επίμαχων 
αποδεικτικών στοιχείων (για παράδειγμα, 
όταν καθίστανται διαθέσιμες νέες 
επιστημονικές εξελίξεις).

(22) Η ασφάλεια των τροφίμων 
αποτελεί ευαίσθητο ζήτημα μείζονος 
ενδιαφέροντος για όλους τους πολίτες της 
Ένωσης. Τηρουμένης της αρχής σύμφωνα 
με την οποία η βιομηχανία είναι εκείνη που 
φέρει την ευθύνη να αποδείξει τη 
συμμόρφωση με τις ενωσιακές απαιτήσεις, 
είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ένα 
πρόσθετο εργαλείο επαλήθευσης για την 
εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων 
μεγάλης κοινωνικής σημασίας όπου 
υπάρχει αντιπαράθεση σχετικά με 
ζητήματα ασφάλειας: η ανάθεση 
πρόσθετων μελετών με στόχο την 
επαλήθευση των αποδεικτικών στοιχείων 
που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση 
κινδύνου. Δεδομένου ότι αυτό το έκτακτο 
εργαλείο επαλήθευσης θα χρηματοδοτείται 
από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και 
ότι η χρήση του θα πρέπει να γίνεται 
αποκλειστικά σε αναλογική βάση, αρμόδια 
για την ενεργοποίηση της ανάθεσης 
τέτοιων μελετών επαλήθευσης θα πρέπει 
να είναι η Αρχή, στην περίπτωση 
αντιπαράθεσης σχετικά με ζητήματα 
ασφάλειας, κενά στα δεδομένα και/ή 
επιστημονική αβεβαιότητα. Θα πρέπει να 
ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι, σε ορισμένες 
ειδικές περιπτώσεις, το αντικείμενο των 
μελετών που ανατίθενται ίσως χρειαστεί να 
είναι ευρύτερο από αυτό των επίμαχων 
αποδεικτικών στοιχείων (για παράδειγμα, 
όταν καθίστανται διαθέσιμες νέες 
επιστημονικές εξελίξεις).



PE627.781v01-00 58/168 AM\1162805EL.docx

EL

Or. en

Τροπολογία 136
Mireille D'Ornano

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η ασφάλεια των τροφίμων 
αποτελεί ευαίσθητο ζήτημα μείζονος 
ενδιαφέροντος για όλους τους πολίτες της 
Ένωσης. Τηρουμένης της αρχής σύμφωνα 
με την οποία η βιομηχανία είναι εκείνη που 
φέρει την ευθύνη να αποδείξει τη 
συμμόρφωση με τις ενωσιακές απαιτήσεις, 
είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ένα 
πρόσθετο εργαλείο επαλήθευσης για την 
εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων 
μεγάλης κοινωνικής σημασίας όπου 
υπάρχει αντιπαράθεση σχετικά με 
ζητήματα ασφάλειας: η ανάθεση 
πρόσθετων μελετών με στόχο την 
επαλήθευση των αποδεικτικών στοιχείων 
που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση 
κινδύνου. Δεδομένου ότι αυτό το έκτακτο 
εργαλείο επαλήθευσης θα χρηματοδοτείται 
από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και 
ότι η χρήση του θα πρέπει να γίνεται 
αποκλειστικά σε αναλογική βάση, αρμόδια 
για την ενεργοποίηση της ανάθεσης 
τέτοιων μελετών επαλήθευσης θα πρέπει 
να είναι η Επιτροπή. Θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη το γεγονός ότι, σε ορισμένες ειδικές 
περιπτώσεις, το αντικείμενο των μελετών 
που ανατίθενται ίσως χρειαστεί να είναι 
ευρύτερο από αυτό των επίμαχων 
αποδεικτικών στοιχείων (για παράδειγμα, 
όταν καθίστανται διαθέσιμες νέες 
επιστημονικές εξελίξεις).

(22) Η ασφάλεια των τροφίμων 
αποτελεί ευαίσθητο ζήτημα μείζονος 
ενδιαφέροντος για όλους τους πολίτες της 
Ένωσης. Τηρουμένης της αρχής σύμφωνα 
με την οποία η βιομηχανία είναι εκείνη που 
φέρει την ευθύνη να αποδείξει τη 
συμμόρφωση με τις ενωσιακές απαιτήσεις, 
είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ένα 
πρόσθετο εργαλείο επαλήθευσης για την 
εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων 
μεγάλης κοινωνικής σημασίας όπου 
υπάρχει αντιπαράθεση σχετικά με 
ζητήματα ασφάλειας: η ανάθεση 
πρόσθετων μελετών με στόχο την 
επαλήθευση των αποδεικτικών στοιχείων 
που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση 
κινδύνου. Μολονότι αυτό το έκτακτο 
εργαλείο επαλήθευσης θα χρηματοδοτείται 
από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και η 
χρήση του θα πρέπει να γίνεται 
αποκλειστικά σε αναλογική βάση, αρμόδια 
για την ενεργοποίηση της ανάθεσης 
τέτοιων μελετών επαλήθευσης δεν θα 
πρέπει αναγκαστικά να είναι η Επιτροπή: 
οι εν λόγω μελέτες μπορούν επίσης να 
ανατίθενται από κράτος μέλος. Θα πρέπει 
να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι, σε 
ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, το 
αντικείμενο των μελετών που ανατίθενται 
ίσως χρειαστεί να είναι ευρύτερο από αυτό 
των επίμαχων αποδεικτικών στοιχείων (για 
παράδειγμα, όταν καθίστανται διαθέσιμες 
νέες επιστημονικές εξελίξεις).

Or. fr
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Τροπολογία 137
Mairead McGuinness

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η ασφάλεια των τροφίμων 
αποτελεί ευαίσθητο ζήτημα μείζονος 
ενδιαφέροντος για όλους τους πολίτες της 
Ένωσης. Τηρουμένης της αρχής σύμφωνα 
με την οποία η βιομηχανία είναι εκείνη που 
φέρει την ευθύνη να αποδείξει τη 
συμμόρφωση με τις ενωσιακές απαιτήσεις, 
είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ένα 
πρόσθετο εργαλείο επαλήθευσης για την 
εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων 
μεγάλης κοινωνικής σημασίας όπου 
υπάρχει αντιπαράθεση σχετικά με 
ζητήματα ασφάλειας: η ανάθεση 
πρόσθετων μελετών με στόχο την 
επαλήθευση των αποδεικτικών στοιχείων 
που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση 
κινδύνου. Δεδομένου ότι αυτό το έκτακτο 
εργαλείο επαλήθευσης θα χρηματοδοτείται 
από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και 
ότι η χρήση του θα πρέπει να γίνεται 
αποκλειστικά σε αναλογική βάση, αρμόδια 
για την ενεργοποίηση της ανάθεσης 
τέτοιων μελετών επαλήθευσης θα πρέπει 
να είναι η Επιτροπή. Θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη το γεγονός ότι, σε ορισμένες ειδικές 
περιπτώσεις, το αντικείμενο των μελετών 
που ανατίθενται ίσως χρειαστεί να είναι 
ευρύτερο από αυτό των επίμαχων 
αποδεικτικών στοιχείων (για παράδειγμα, 
όταν καθίστανται διαθέσιμες νέες 
επιστημονικές εξελίξεις).

(22) Η ασφάλεια των τροφίμων 
αποτελεί ευαίσθητο ζήτημα μείζονος 
ενδιαφέροντος για όλους τους πολίτες της 
Ένωσης. Τηρουμένης της αρχής σύμφωνα 
με την οποία η βιομηχανία είναι εκείνη που 
φέρει την ευθύνη να αποδείξει τη 
συμμόρφωση με τις ενωσιακές απαιτήσεις, 
είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ένα 
πρόσθετο εργαλείο επαλήθευσης για την 
εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων 
μεγάλης κοινωνικής σημασίας όπου 
υπάρχει αντιπαράθεση σχετικά με 
ζητήματα ασφάλειας: η ανάθεση 
πρόσθετων μελετών με στόχο την 
επαλήθευση των αποδεικτικών στοιχείων 
που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση 
κινδύνου. Δεδομένου ότι αυτό το έκτακτο 
εργαλείο επαλήθευσης θα χρηματοδοτείται 
από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και 
ότι η χρήση του θα πρέπει να γίνεται 
αποκλειστικά σε αναλογική βάση, αρμόδια 
για την ενεργοποίηση της ανάθεσης 
τέτοιων μελετών επαλήθευσης θα πρέπει 
να είναι η Αρχή, σε συνεννόηση με την
Επιτροπή. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το 
γεγονός ότι, σε ορισμένες ειδικές 
περιπτώσεις, το αντικείμενο των μελετών 
που ανατίθενται ίσως χρειαστεί να είναι 
ευρύτερο από αυτό των επίμαχων 
αποδεικτικών στοιχείων (για παράδειγμα, 
όταν καθίστανται διαθέσιμες νέες 
επιστημονικές εξελίξεις).

Or. en

Τροπολογία 138
Mireille D'Ornano
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Η ασφάλεια των τροφίμων 
αποτελεί ευαίσθητο ζήτημα μείζονος 
ενδιαφέροντος για όλους τους πολίτες της 
Ένωσης. Τηρουμένης της αρχής σύμφωνα 
με την οποία η βιομηχανία είναι εκείνη που 
φέρει την ευθύνη να αποδείξει τη 
συμμόρφωση με τις ενωσιακές απαιτήσεις, 
είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ένα 
πρόσθετο εργαλείο επαλήθευσης για την 
εξέταση συγκεκριμένων περιπτώσεων 
μεγάλης κοινωνικής σημασίας όπου 
υπάρχει αντιπαράθεση σχετικά με 
ζητήματα ασφάλειας: η ανάθεση 
πρόσθετων μελετών με στόχο την 
επαλήθευση των αποδεικτικών στοιχείων 
που χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση 
κινδύνου. Δεδομένου ότι αυτό το έκτακτο 
εργαλείο επαλήθευσης θα χρηματοδοτείται 
από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και 
ότι η χρήση του θα πρέπει να γίνεται 
αποκλειστικά σε αναλογική βάση, αρμόδια 
για την ενεργοποίηση της ανάθεσης 
τέτοιων μελετών επαλήθευσης θα πρέπει 
να είναι η Επιτροπή. Θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη το γεγονός ότι, σε ορισμένες ειδικές 
περιπτώσεις, το αντικείμενο των μελετών 
που ανατίθενται ίσως χρειαστεί να είναι 
ευρύτερο από αυτό των επίμαχων 
αποδεικτικών στοιχείων (για παράδειγμα, 
όταν καθίστανται διαθέσιμες νέες 
επιστημονικές εξελίξεις).

(22) Η ασφάλεια των τροφίμων 
αποτελεί, με νόμιμη αιτιολογία, ευαίσθητο 
ζήτημα μείζονος ενδιαφέροντος για όλους 
τους πολίτες της Ένωσης. Τηρουμένης της 
αρχής σύμφωνα με την οποία η βιομηχανία 
είναι εκείνη που φέρει την ευθύνη να 
αποδείξει τη συμμόρφωση με τις 
ενωσιακές απαιτήσεις, είναι σημαντικό να 
αναπτυχθεί ένα πρόσθετο εργαλείο 
επαλήθευσης για την εξέταση 
συγκεκριμένων περιπτώσεων μεγάλης 
κοινωνικής σημασίας όπου υπάρχει 
αντιπαράθεση σχετικά με ζητήματα 
ασφάλειας: η ανάθεση πρόσθετων μελετών 
με στόχο την επαλήθευση των 
αποδεικτικών στοιχείων που 
χρησιμοποιούνται στην αξιολόγηση 
κινδύνου. Δεδομένου ότι αυτό το έκτακτο 
εργαλείο επαλήθευσης θα χρηματοδοτείται 
από τον προϋπολογισμό της Ένωσης και 
ότι η χρήση του θα πρέπει να γίνεται 
αποκλειστικά σε αναλογική βάση, αρμόδια 
για την ενεργοποίηση της ανάθεσης 
τέτοιων μελετών επαλήθευσης θα πρέπει 
να είναι η Επιτροπή. Θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη το γεγονός ότι, σε ορισμένες ειδικές 
περιπτώσεις, το αντικείμενο των μελετών 
που ανατίθενται ίσως χρειαστεί να είναι 
ευρύτερο από αυτό των επίμαχων 
αποδεικτικών στοιχείων (για παράδειγμα, 
όταν καθίστανται διαθέσιμες νέες 
επιστημονικές εξελίξεις).

Or. fr

Τροπολογία 139
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Για να ενισχυθεί η 
συμμετοχή του κοινού και να δοθεί στους 
πολίτες το δικαίωμα να υποδεικνύουν 
στους φορείς λήψης αποφάσεων 
ζητήματα για τα οποία προβληματίζονται 
περισσότερο, η Επιτροπή θα πρέπει να 
δημιουργήσει τον μηχανισμό που θα 
επιτρέψει στους πολίτες να ζητούν την 
ανάθεση επιπρόσθετων μελετών με τις 
οποίες ασχολείται η Αρχή, υπό τους 
ίδιους όρους με την Ευρωπαϊκή 
Πρωτοβουλία Πολιτών. Κατόπιν 
διαβούλευσης με τα όργανα 
πρωτοβουλίας και την Αρχή, θα 
καθορίζονται οι προδιαγραφές των 
μελετών και θα ξεκινά αμέσως η 
διαδικασία της ανάθεσης.

Or. en

Τροπολογία 140
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Ο έλεγχος καταλληλότητας της 
γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα 
κατέδειξε ότι παρότι η Αρχή έχει 
σημειώσει σημαντική πρόοδο στον τομέα 
της διαφάνειας, η διαδικασία αξιολόγησης 
του κινδύνου, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των 
διαδικασιών έγκρισης που καλύπτουν την 
αγροδιατροφική αλυσίδα, δεν θεωρείται 
πάντοτε πλήρως διαφανής. Αυτό οφείλεται 
επίσης εν μέρει στους διαφορετικούς 
κανόνες διαφάνειας και εμπιστευτικότητας 
που προβλέπονται όχι μόνο στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 αλλά και 
σε άλλες ενωσιακές νομοθετικές πράξεις 
που καλύπτουν την αγροδιατροφική 
αλυσίδα. Η αλληλεπίδρασή τους μπορεί να 

(23) Ως συμβαλλόμενο μέρος στη 
σύμβαση του Aarhus, η Ένωση έχει 
αναγνωρίσει ότι, στο πεδίο του 
περιβάλλοντος, η πρόσβαση σε 
πληροφορίες και η συμμετοχή του κοινού 
στη λήψη αποφάσεων ενισχύουν την 
ποιότητα και την εφαρμογή των 
αποφάσεων, συμβάλλουν στην 
ευαισθητοποίηση του κοινού για 
περιβαλλοντικά ζητήματα, δίδουν στο 
κοινό την ευκαιρία να εκφράσει τις 
ανησυχίες του και επιτρέπουν στις 
δημόσιες αρχές να λαμβάνουν δεόντως 
υπόψη τις ανησυχίες αυτές. Ωστόσο, ο
έλεγχος καταλληλότητας της γενικής 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα κατέδειξε ότι 
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έχει αντίκτυπο στην αποδοχή της 
αξιολόγησης του κινδύνου από το ευρύ 
κοινό.

παρότι η Αρχή έχει σημειώσει σημαντική 
πρόοδο στον τομέα της διαφάνειας, η 
διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου, 
ιδιαίτερα στο πλαίσιο των διαδικασιών 
έγκρισης που καλύπτουν την 
αγροδιατροφική αλυσίδα, δεν θεωρείται 
πάντοτε πλήρως διαφανής. Αυτό οφείλεται 
επίσης εν μέρει στους διαφορετικούς 
κανόνες διαφάνειας και εμπιστευτικότητας 
που προβλέπονται όχι μόνο στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 αλλά και 
σε άλλες ενωσιακές νομοθετικές πράξεις 
που καλύπτουν την αγροδιατροφική 
αλυσίδα. Η αλληλεπίδρασή τους μπορεί να 
έχει αντίκτυπο στην αποδοχή της 
αξιολόγησης του κινδύνου από το ευρύ 
κοινό.

Or. en

Τροπολογία 141
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Ο έλεγχος καταλληλότητας της 
γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα 
κατέδειξε ότι παρότι η Αρχή έχει 
σημειώσει σημαντική πρόοδο στον τομέα 
της διαφάνειας, η διαδικασία αξιολόγησης 
του κινδύνου, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των 
διαδικασιών έγκρισης που καλύπτουν την 
αγροδιατροφική αλυσίδα, δεν θεωρείται 
πάντοτε πλήρως διαφανής. Αυτό 
οφείλεται επίσης εν μέρει στους 
διαφορετικούς κανόνες διαφάνειας και 
εμπιστευτικότητας που προβλέπονται όχι 
μόνο στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 
αλλά και σε άλλες ενωσιακές νομοθετικές 
πράξεις που καλύπτουν την 
αγροδιατροφική αλυσίδα. Η 
αλληλεπίδρασή τους μπορεί να έχει 
αντίκτυπο στην αποδοχή της 
αξιολόγησης του κινδύνου από το ευρύ 

(23) Ο έλεγχος καταλληλότητας της 
γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα 
κατέδειξε ότι παρότι η Αρχή έχει 
σημειώσει σημαντική πρόοδο στον τομέα 
της διαφάνειας, η διαδικασία αξιολόγησης 
του κινδύνου, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των 
διαδικασιών έγκρισης που καλύπτουν την 
αγροδιατροφική αλυσίδα, εξακολουθεί να 
μην είναι επαρκώς διαφανής.
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κοινό.

Or. en

Τροπολογία 142
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Ο έλεγχος καταλληλότητας της 
γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα 
κατέδειξε ότι παρότι η Αρχή έχει 
σημειώσει σημαντική πρόοδο στον τομέα 
της διαφάνειας, η διαδικασία αξιολόγησης 
του κινδύνου, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των 
διαδικασιών έγκρισης που καλύπτουν την 
αγροδιατροφική αλυσίδα, δεν θεωρείται 
πάντοτε πλήρως διαφανής. Αυτό οφείλεται 
επίσης εν μέρει στους διαφορετικούς 
κανόνες διαφάνειας και εμπιστευτικότητας 
που προβλέπονται όχι μόνο στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 αλλά και 
σε άλλες ενωσιακές νομοθετικές πράξεις 
που καλύπτουν την αγροδιατροφική 
αλυσίδα. Η αλληλεπίδρασή τους μπορεί 
να έχει αντίκτυπο στην αποδοχή της 
αξιολόγησης του κινδύνου από το ευρύ 
κοινό.

(23) Ο έλεγχος καταλληλότητας της 
γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα 
κατέδειξε ότι παρότι η Αρχή έχει 
σημειώσει κάποια πρόοδο στον τομέα της 
διαφάνειας, η διαδικασία αξιολόγησης του 
κινδύνου, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των 
διαδικασιών έγκρισης που καλύπτουν την 
αγροδιατροφική αλυσίδα, δεν είναι πλήρως 
διαφανής. Αυτό οφείλεται επίσης εν μέρει 
στην έλλειψη διαφάνειας όσον αφορά την 
αξιολόγηση του κινδύνου και στους 
κανόνες εμπιστευτικότητας που
υπερισχύουν του δημόσιου συμφέροντος, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, αλλά 
και σε άλλες ενωσιακές νομοθετικές 
πράξεις που καλύπτουν την 
αγροδιατροφική αλυσίδα. Η μη εφαρμογή 
του γενικού κανόνα σχετικά με την 
πρόσβαση σε έγγραφα και η 
αλληλεπίδραση με την περιορισμένη 
διαφάνεια έχουν αντίκτυπο στην αποδοχή 
της αξιολόγησης του κινδύνου από το ευρύ 
κοινό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί τουλάχιστον το υπάρχον επίπεδο διαφάνειας, θα πρέπει να 
εξακολουθήσει να εφαρμόζεται η παρέκκλιση του άρθρου 4 του κανονισμού 1049/2001.
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Τροπολογία 143
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Η σύμβαση του Aarhus 
καθιερώνει μια σειρά δικαιωμάτων του 
κοινού σε σχέση με το περιβάλλον. Η 
Σύμβαση προβλέπει το δικαίωμα όλων 
στην πρόσβαση στις περιβαλλοντικές 
πληροφορίες που διαθέτουν οι δημόσιες 
αρχές, το δικαίωμα συμμετοχής στη 
λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων και το 
δικαίωμα επανεξέτασης των διαδικασιών 
προσβολής των δημοσίων αποφάσεων 
που λαμβάνονται χωρίς σεβασμό των δύο 
προαναφερθέντων δικαιωμάτων ή της 
περιβαλλοντικής νομοθεσία εν γένει.

Or. en

Τροπολογία 144
Martin Häusling

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 

(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.
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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

Τροπολογία 145
Anja Hazekamp

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, σε όσο το 
δυνατόν πιο πρώιμο στάδιο της 
διαδικασίας αξιολόγησης του κινδύνου. Οι 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να αποτυπώνουν τη σημασία της 
αρχής της διαφάνειας στο πρωτογενές 
δίκαιο της ΕΕ και τις διεθνείς συνθήκες 
στις οποίες είναι συμβαλλόμενο μέρος η 
ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης 
του Aarhus.

Or. en
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Τροπολογία 146
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25α) Θα πρέπει να συσταθεί Συμβούλιο 
Προσφυγών της ESFA μέσω κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, 
χρησιμοποιώντας ως πρότυπο το 
Συμβούλιο Προσφυγών του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, όπως 
καθορίζεται στα άρθρα 89 έως 93 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την καταχώριση, την 
αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους 
περιορισμούς των χημικών προϊόντων 
(REACH).

Or. en

Αιτιολόγηση

Τόσο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) όσο και η Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) διαθέτουν κάποιου είδους Συμβούλιο Προσφυγών. Σκοπός 
του είναι να παρέχει στους αιτούντες τη δυνατότητα επανεξέτασης της γνωμοδότησης. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να δώσει την ίδια δυνατότητα στην EFSA μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης.

Τροπολογία 147
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Όταν ζητείται η γνώμη της Αρχής 
σε σχέση με διαδικασίες έγκρισης βάσει 
της ενωσιακής νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα και λαμβανομένης υπόψη της 
υποχρέωσής της να διασφαλίζει την 

διαγράφεται
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πρόσβαση του κοινού σε όλες τις 
συνοδευτικές πληροφορίες που 
συνδέονται με την παροχή των 
επιστημονικών της αποτελεσμάτων, η 
Αρχή θα πρέπει να είναι αρμόδια για την 
αξιολόγηση των αιτημάτων 
εμπιστευτικότητας.

Or. en

Τροπολογία 148
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Προκειμένου να εξακριβωθεί το 
επίπεδο αποκάλυψης στοιχείων με το 
οποίο επιτυγχάνεται η κατάλληλη 
ισορροπία, τα σχετικά δικαιώματα του 
κοινού όσον αφορά τη διαφάνεια στη 
διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου θα 
πρέπει να σταθμίζονται έναντι των 
δικαιωμάτων των αιτούντων από τον 
εμπορικό κλάδο, λαμβανομένων υπόψη 
των στόχων του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 178/2002.

(27) Προκειμένου να εξακριβωθεί το 
επίπεδο αποκάλυψης στοιχείων με το 
οποίο επιτυγχάνεται η κατάλληλη 
ισορροπία, τα σχετικά δικαιώματα του 
κοινού όσον αφορά τη διαφάνεια στη 
διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου θα 
πρέπει να σταθμίζονται έναντι των 
δικαιωμάτων των αιτούντων από τον 
εμπορικό κλάδο, λαμβανομένων υπόψη 
των στόχων του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 178/2002 σχετικά με την υψηλού 
επιπέδου προστασία της ανθρώπινης 
ζωής και υγείας, την προστασία των 
συμφερόντων των καταναλωτών, καθώς 
και την προστασία της υγείας και της 
ορθής μεταχείρισης των ζώων, την 
προστασία των φυτών και του 
περιβάλλοντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διατύπωση του άρθρου 5 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002.
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Τροπολογία 149
Mireille D'Ornano

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Προκειμένου να εξακριβωθεί το 
επίπεδο αποκάλυψης στοιχείων με το 
οποίο επιτυγχάνεται η κατάλληλη 
ισορροπία, τα σχετικά δικαιώματα του 
κοινού όσον αφορά τη διαφάνεια στη 
διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου θα 
πρέπει να σταθμίζονται έναντι των 
δικαιωμάτων των αιτούντων από τον 
εμπορικό κλάδο, λαμβανομένων υπόψη 
των στόχων του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 178/2002.

(27) Προκειμένου να εξακριβωθεί το 
επίπεδο αποκάλυψης στοιχείων με το 
οποίο επιτυγχάνεται η κατάλληλη 
ισορροπία, τα σχετικά δικαιώματα του 
κοινού όσον αφορά τη διαφάνεια στη 
διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου θα 
πρέπει να σταθμίζονται έναντι των 
δικαιωμάτων των αιτούντων από τον 
εμπορικό κλάδο, λαμβανομένων υπόψη 
των στόχων του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 178/2002, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
αιτών μπορεί να αποδείξει ότι η 
αποκάλυψη ορισμένων πληροφοριών θα 
συμβάλει με βεβαιότητα στην 
υπονόμευση των εμπορικών 
συμφερόντων του.

Or. fr

Τροπολογία 150
Guillaume Balas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Προκειμένου να εξακριβωθεί το 
επίπεδο αποκάλυψης στοιχείων με το 
οποίο επιτυγχάνεται η κατάλληλη 
ισορροπία, τα σχετικά δικαιώματα του 
κοινού όσον αφορά τη διαφάνεια στη 
διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου θα 
πρέπει να σταθμίζονται έναντι των 
δικαιωμάτων των αιτούντων από τον 
εμπορικό κλάδο, λαμβανομένων υπόψη 
των στόχων του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 178/2002.

(27) Σκοπός του παρόντος κανονισμού 
είναι να δώσει την πληρέστερη δυνατή 
ισχύ στο δικαίωμα πρόσβασης του κοινού 
στα έγγραφα της Αρχής, να ενθαρρύνει 
την εκ των προτέρων δημοσιοποίηση, και 
πρέπει να ερμηνεύεται σε συνδυασμό με 
τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 
και 1367/2006.
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Τροπολογία 151
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Προκειμένου να εξακριβωθεί το 
επίπεδο αποκάλυψης στοιχείων με το 
οποίο επιτυγχάνεται η κατάλληλη 
ισορροπία, τα σχετικά δικαιώματα του 
κοινού όσον αφορά τη διαφάνεια στη 
διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου θα 
πρέπει να σταθμίζονται έναντι των 
δικαιωμάτων των αιτούντων από τον 
εμπορικό κλάδο, λαμβανομένων υπόψη 
των στόχων του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 178/2002.

(27) Προκειμένου να εξακριβωθεί το 
επίπεδο αποκάλυψης στοιχείων με το 
οποίο επιτυγχάνεται η κατάλληλη 
ισορροπία, ο παρών κανονισμός θα πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη και να εφαρμόζει 
πλήρως τις διατάξεις διαφάνειας της 
σύμβασης του Aarhus, διασαφηνίζοντας 
τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι 
εν λόγω διατάξεις και οι διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 στο 
πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ για τα 
τρόφιμα.

Or. en

Τροπολογία 152
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Προκειμένου να εξακριβωθεί το 
επίπεδο αποκάλυψης στοιχείων με το 
οποίο επιτυγχάνεται η κατάλληλη 
ισορροπία, τα σχετικά δικαιώματα του 
κοινού όσον αφορά τη διαφάνεια στη 
διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου θα 
πρέπει να σταθμίζονται έναντι των 
δικαιωμάτων των αιτούντων από τον 
εμπορικό κλάδο, λαμβανομένων υπόψη 
των στόχων του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 178/2002.

(27) Προκειμένου να εξακριβωθεί το 
επίπεδο προληπτικής αποκάλυψης 
στοιχείων με το οποίο επιτυγχάνεται η 
κατάλληλη ισορροπία, η ανάγκη 
εξασφάλισης της διαφάνειας στη 
διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου θα 
πρέπει να σταθμίζεται έναντι των 
δικαιωμάτων των αιτούντων από τον 
εμπορικό κλάδο, λαμβανομένων υπόψη 
των στόχων του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 178/2002.
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Or. en

Τροπολογία 153
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27α) Οι διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού που αφορούν την ενεργό 
διάδοση δεν αποσκοπούν στον 
περιορισμό, με οποιονδήποτε τρόπο, της 
έκτασης των δικαιωμάτων που 
καθιερώνονται με τους κανονισμούς 
1049/2001 και 1367/2006.

Or. en

Τροπολογία 154
Guillaume Balas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Στο πλαίσιο αυτό και όσον αφορά 
τις διαδικασίες που διέπουν τις αιτήσεις 
έγκρισης οι οποίες προβλέπονται στην 
ενωσιακή νομοθεσία για τα τρόφιμα, η 
μέχρι στιγμής πείρα έχει καταδείξει ότι 
ορισμένα πληροφοριακά στοιχεία 
θεωρούνται εν γένει ευαίσθητα και θα 
πρέπει να παραμένουν εμπιστευτικά στις 
διάφορες τομεακές διαδικασίες έγκρισης. 
Είναι σκόπιμο να συμπεριληφθεί στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ένας 
οριζόντιος κατάλογος πληροφοριακών 
στοιχείων των οποίων η αποκάλυψη 
μπορεί να θεωρηθεί ότι θίγει σημαντικά 
τα ενεχόμενα εμπορικά συμφέροντα και, 
ως εκ τούτου, τα εν λόγω στοιχεία δεν θα 
πρέπει να αποκαλύπτονται στο κοινό

(28) Στο πλαίσιο αυτό και όσον αφορά 
τις διαδικασίες που διέπουν τις αιτήσεις 
έγκρισης οι οποίες προβλέπονται στην 
ενωσιακή νομοθεσία για τα τρόφιμα, η 
μέχρι στιγμής πείρα έχει καταδείξει ότι 
ορισμένα πληροφοριακά στοιχεία 
θεωρούνται εν γένει ευαίσθητα και θα 
πρέπει, μετά την υποβολή επαληθεύσιμων 
αιτιολογιών, οι οποίες επεξηγούν σε κάθε 
περίπτωση και για κάθε πληροφοριακό 
στοιχείο τον λόγο για τον οποίο η 
δημοσιοποίηση θα επηρέαζε σημαντικά, 
ειδικά και πραγματικά την προστασία 
εμπορικών συμφερόντων, να παραμένουν 
εμπιστευτικά στις διάφορες τομεακές 
διαδικασίες έγκρισης. Είναι σκόπιμο να 
συμπεριληφθεί στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
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(«γενικός οριζόντιος κατάλογος 
εμπιστευτικών στοιχείων»). Οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 
αποκαλύπτονται μόνο σε πολύ 
περιορισμένες και εξαιρετικές περιπτώσεις 
που αφορούν προβλέψιμες συνέπειες για 
την υγεία και επείγουσες ανάγκες 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας, της 
υγείας των ζώων ή του περιβάλλοντος.

178/2002 ένας οριζόντιος πλήρης
κατάλογος πληροφοριακών στοιχείων τα 
οποία θα μπορούσαν να παραμείνουν 
εμπιστευτικά, εφόσον ζητηθεί και 
δεδομένου ότι πληρούται η προϋπόθεση 
που περιγράφεται ανωτέρω (« γενικός 
οριζόντιος κατάλογος εμπιστευτικών 
στοιχείων »). Εξαιρέσεις στην αρχή της 
διαφάνειας θα πρέπει να γίνονται μόνο σε 
πολύ περιορισμένες και εξαιρετικές 
περιπτώσεις. Ακόμα και όταν η 
δημοσιοποίηση των πληροφοριών 
θεωρείται ότι υπονομεύει τα εμπορικά 
συμφέροντα μιας επιχείρησης, οι 
πληροφορίες δεν μπορούν να 
παραμείνουν απόρρητες, εάν έχει 
υποβληθεί αίτημα πρόσβασης σε έγγραφα 
το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις 
αποκάλυψης σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1367/2006 και τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1049/2001.

Or. en

Τροπολογία 155
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Στο πλαίσιο αυτό και όσον αφορά 
τις διαδικασίες που διέπουν τις αιτήσεις 
έγκρισης οι οποίες προβλέπονται στην 
ενωσιακή νομοθεσία για τα τρόφιμα, η 
μέχρι στιγμής πείρα έχει καταδείξει ότι 
ορισμένα πληροφοριακά στοιχεία 
θεωρούνται εν γένει ευαίσθητα και θα 
πρέπει να παραμένουν εμπιστευτικά στις 
διάφορες τομεακές διαδικασίες έγκρισης.
Είναι σκόπιμο να συμπεριληφθεί στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ένας 
οριζόντιος κατάλογος πληροφοριακών 
στοιχείων των οποίων η αποκάλυψη 
μπορεί να θεωρηθεί ότι θίγει σημαντικά 
τα ενεχόμενα εμπορικά συμφέροντα και, 

(28) Στο πλαίσιο αυτό και όσον αφορά 
τις διαδικασίες που διέπουν τις αιτήσεις 
έγκρισης οι οποίες προβλέπονται στην 
ενωσιακή νομοθεσία για τα τρόφιμα, είναι
σκόπιμο να συμπεριληφθεί στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ένας 
οριζόντιος κατάλογος πληροφοριακών 
στοιχείων των οποίων η αποκάλυψη 
απαιτείται σύμφωνα με τη σύμβαση του 
Aarhus και τις αρχές που ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 ή για 
λόγους προστασίας της υγείας των ζώων 
και της ανθρώπινης υγείας.
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ως εκ τούτου, τα εν λόγω στοιχεία δεν θα 
πρέπει να αποκαλύπτονται στο κοινό 
(«γενικός οριζόντιος κατάλογος 
εμπιστευτικών στοιχείων»). Οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 
αποκαλύπτονται μόνο σε πολύ 
περιορισμένες και εξαιρετικές 
περιπτώσεις που αφορούν προβλέψιμες 
συνέπειες για την υγεία και επείγουσες 
ανάγκες προστασίας της ανθρώπινης 
υγείας, της υγείας των ζώων ή του 
περιβάλλοντος.

Or. en

Τροπολογία 156
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Στο πλαίσιο αυτό και όσον αφορά 
τις διαδικασίες που διέπουν τις αιτήσεις 
έγκρισης οι οποίες προβλέπονται στην 
ενωσιακή νομοθεσία για τα τρόφιμα, η 
μέχρι στιγμής πείρα έχει καταδείξει ότι 
ορισμένα πληροφοριακά στοιχεία 
θεωρούνται εν γένει ευαίσθητα και θα 
πρέπει να παραμένουν εμπιστευτικά στις 
διάφορες τομεακές διαδικασίες έγκρισης. 
Είναι σκόπιμο να συμπεριληφθεί στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ένας 
οριζόντιος κατάλογος πληροφοριακών 
στοιχείων των οποίων η αποκάλυψη 
μπορεί να θεωρηθεί ότι θίγει σημαντικά τα 
ενεχόμενα εμπορικά συμφέροντα και, ως 
εκ τούτου, τα εν λόγω στοιχεία δεν θα 
πρέπει να αποκαλύπτονται στο κοινό 
(«γενικός οριζόντιος κατάλογος 
εμπιστευτικών στοιχείων»). Οι
πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 
αποκαλύπτονται μόνο σε πολύ 
περιορισμένες και εξαιρετικές 
περιπτώσεις που αφορούν προβλέψιμες 
συνέπειες για την υγεία και επείγουσες 

(28) Στο πλαίσιο αυτό και όσον αφορά 
τις διαδικασίες που διέπουν τις αιτήσεις 
έγκρισης οι οποίες προβλέπονται στην 
ενωσιακή νομοθεσία για τα τρόφιμα, η 
μέχρι στιγμής πείρα έχει καταδείξει ότι 
ορισμένα πληροφοριακά στοιχεία 
θεωρούνται εν γένει ευαίσθητα και θα 
πρέπει να παραμένουν εμπιστευτικά στις 
διάφορες τομεακές διαδικασίες έγκρισης. 
Είναι σκόπιμο να συμπεριληφθεί στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ένας 
γενικός οριζόντιος, πλήρης κατάλογος 
πληροφοριακών στοιχείων των οποίων η 
αποκάλυψη μπορεί να θεωρηθεί ότι θίγει 
σημαντικά τα ενεχόμενα εμπορικά 
συμφέροντα και, ως εκ τούτου, τα εν λόγω 
στοιχεία δεν θα πρέπει να αποκαλύπτονται 
στο κοινό («γενικός οριζόντιος κατάλογος 
εμπιστευτικών στοιχείων»). Ωστόσο, οι
πληροφορίες αυτές μπορούν να 
παραμείνουν απόρρητες μόνον εάν ο 
αιτών που αντιτίθεται στην αποκάλυψή 
τους αποδεικνύει, με επαληθεύσιμη 
αιτιολογία, ότι η προληπτική αποκάλυψη 
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ανάγκες προστασίας της ανθρώπινης 
υγείας, της υγείας των ζώων ή του 
περιβάλλοντος.

θα έθιγε σημαντικά τα ενεχόμενα 
εμπορικά συμφέροντα. Οι εξαιρέσεις από 
την αρχή της διαφάνειας πρέπει να 
ερμηνεύονται αυστηρά. Σε κάθε 
περίπτωση, ακόμα και όταν η 
δημοσιοποίηση των πληροφοριών 
θεωρείται ότι υπονομεύει τα εμπορικά 
συμφέροντα, οι πληροφορίες δεν μπορούν 
να παραμείνουν απόρρητες εάν ζητείται η 
αποκάλυψή τους ή εάν αυτή εξυπηρετεί 
το υπέρτερο δημόσιο συμφέρον.

Or. en

Τροπολογία 157
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Στο πλαίσιο αυτό και όσον αφορά 
τις διαδικασίες που διέπουν τις αιτήσεις 
έγκρισης οι οποίες προβλέπονται στην 
ενωσιακή νομοθεσία για τα τρόφιμα, η 
μέχρι στιγμής πείρα έχει καταδείξει ότι 
ορισμένα πληροφοριακά στοιχεία 
θεωρούνται εν γένει ευαίσθητα και θα 
πρέπει να παραμένουν εμπιστευτικά στις 
διάφορες τομεακές διαδικασίες έγκρισης. 
Είναι σκόπιμο να συμπεριληφθεί στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ένας 
οριζόντιος κατάλογος πληροφοριακών 
στοιχείων των οποίων η αποκάλυψη 
μπορεί να θεωρηθεί ότι θίγει σημαντικά 
τα ενεχόμενα εμπορικά συμφέροντα και, 
ως εκ τούτου, τα εν λόγω στοιχεία δεν θα 
πρέπει να αποκαλύπτονται στο κοινό
(«γενικός οριζόντιος κατάλογος 
εμπιστευτικών στοιχείων»). Οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 
αποκαλύπτονται μόνο σε πολύ 
περιορισμένες και εξαιρετικές 
περιπτώσεις που αφορούν προβλέψιμες 
συνέπειες για την υγεία και επείγουσες 
ανάγκες προστασίας της ανθρώπινης 

(28) Στο πλαίσιο αυτό και όσον αφορά 
τις διαδικασίες που διέπουν τις αιτήσεις 
έγκρισης οι οποίες προβλέπονται στην 
ενωσιακή νομοθεσία για τα τρόφιμα, η 
μέχρι στιγμής πείρα έχει καταδείξει ότι 
ορισμένα πληροφοριακά στοιχεία 
θεωρούνται εν γένει ευαίσθητα και θα 
πρέπει να παραμένουν εμπιστευτικά στις 
διάφορες τομεακές διαδικασίες έγκρισης. 
Είναι σκόπιμο να συμπεριληφθεί στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ένας 
οριζόντιος πλήρης κατάλογος 
πληροφοριακών στοιχείων τα οποία θα 
μπορούσαν να παραμείνουν εμπιστευτικά, 
με την αιτιολογία ότι η αποκάλυψή τους 
θα υπονόμευε σημαντικά την προστασία 
των εμπορικών συμφερόντων (« γενικός 
οριζόντιος κατάλογος εμπιστευτικών 
στοιχείων »). Στο πλαίσιο της αίτησης 
εμπιστευτικότητας, η ενδιαφερόμενη 
εταιρεία πρέπει να αποδείξει, και να 
αιτιολογήσει, ότι η προδραστική 
αποκάλυψη του πληροφοριακού στοιχείου 
θα υπονόμευε σημαντικά τα εμπορικά της 
συμφέροντα. Ωστόσο, στις περιπτώσεις 
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υγείας, της υγείας των ζώων ή του 
περιβάλλοντος.

όπου η αποκάλυψη των πληροφοριών 
εξυπηρετεί υπέρτερο δημόσιο συμφέρον, 
η εμπιστευτικότητα δεν μπορεί να 
παρασχεθεί.

Or. en

Τροπολογία 158
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Στο πλαίσιο αυτό και όσον αφορά 
τις διαδικασίες που διέπουν τις αιτήσεις 
έγκρισης οι οποίες προβλέπονται στην 
ενωσιακή νομοθεσία για τα τρόφιμα, η 
μέχρι στιγμής πείρα έχει καταδείξει ότι 
ορισμένα πληροφοριακά στοιχεία 
θεωρούνται εν γένει ευαίσθητα και θα 
πρέπει να παραμένουν εμπιστευτικά στις 
διάφορες τομεακές διαδικασίες έγκρισης. 
Είναι σκόπιμο να συμπεριληφθεί στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ένας 
οριζόντιος κατάλογος πληροφοριακών 
στοιχείων των οποίων η αποκάλυψη 
μπορεί να θεωρηθεί ότι θίγει σημαντικά τα 
ενεχόμενα εμπορικά συμφέροντα και, ως 
εκ τούτου, τα εν λόγω στοιχεία δεν θα 
πρέπει να αποκαλύπτονται στο κοινό 
(«γενικός οριζόντιος κατάλογος 
εμπιστευτικών στοιχείων»). Οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει να
αποκαλύπτονται μόνο σε πολύ
περιορισμένες και εξαιρετικές περιπτώσεις 
που αφορούν προβλέψιμες συνέπειες για 
την υγεία και επείγουσες ανάγκες 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας, της 
υγείας των ζώων ή του περιβάλλοντος.

(28) Στο πλαίσιο αυτό και όσον αφορά 
τις διαδικασίες που διέπουν τις αιτήσεις 
έγκρισης οι οποίες προβλέπονται στην 
ενωσιακή νομοθεσία για τα τρόφιμα, η 
μέχρι στιγμής πείρα έχει καταδείξει ότι 
ορισμένα πληροφοριακά στοιχεία 
θεωρούνται εν γένει ευαίσθητα και θα 
πρέπει να παραμένουν εμπιστευτικά στις 
διάφορες τομεακές διαδικασίες έγκρισης. 
Είναι σκόπιμο να συμπεριληφθεί στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ένας 
οριζόντιος κατάλογος πληροφοριακών 
στοιχείων των οποίων η αποκάλυψη 
μπορεί να θεωρηθεί ότι θίγει σημαντικά τα 
ενεχόμενα εμπορικά συμφέροντα και, ως 
εκ τούτου, τα εν λόγω στοιχεία δεν θα 
πρέπει να αποκαλύπτονται στο κοινό 
(«γενικός οριζόντιος κατάλογος 
εμπιστευτικών στοιχείων»). Οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 
αποκαλύπτονται μόνο σε περιορισμένες 
περιπτώσεις που αφορούν προβλέψιμες 
συνέπειες για την υγεία, ανάγκες 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας, της 
υγείας των ζώων ή του περιβάλλοντος και 
στις περιπτώσεις που υπάρχει υπέρτερο 
δημόσιο συμφέρον.

Or. en



AM\1162805EL.docx 75/168 PE627.781v01-00

EL

Αιτιολόγηση

Με αυτή τη διατύπωση, το νέο καθεστώς θα επιφέρει λιγότερη διαφάνεια από ό,τι ισχύει 
σήμερα.

Τροπολογία 159
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Στο πλαίσιο αυτό και όσον αφορά 
τις διαδικασίες που διέπουν τις αιτήσεις 
έγκρισης οι οποίες προβλέπονται στην 
ενωσιακή νομοθεσία για τα τρόφιμα, η 
μέχρι στιγμής πείρα έχει καταδείξει ότι 
ορισμένα πληροφοριακά στοιχεία 
θεωρούνται εν γένει ευαίσθητα και θα 
πρέπει να παραμένουν εμπιστευτικά στις 
διάφορες τομεακές διαδικασίες έγκρισης. 
Είναι σκόπιμο να συμπεριληφθεί στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ένας 
οριζόντιος κατάλογος πληροφοριακών 
στοιχείων των οποίων η αποκάλυψη 
μπορεί να θεωρηθεί ότι θίγει σημαντικά τα 
ενεχόμενα εμπορικά συμφέροντα και, ως 
εκ τούτου, τα εν λόγω στοιχεία δεν θα 
πρέπει να αποκαλύπτονται στο κοινό 
(«γενικός οριζόντιος κατάλογος 
εμπιστευτικών στοιχείων»). Οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 
αποκαλύπτονται μόνο σε πολύ 
περιορισμένες και εξαιρετικές περιπτώσεις 
που αφορούν προβλέψιμες συνέπειες για 
την υγεία και επείγουσες ανάγκες 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας, της 
υγείας των ζώων ή του περιβάλλοντος.

(28) Στο πλαίσιο αυτό και όσον αφορά 
τις διαδικασίες που διέπουν τις αιτήσεις 
έγκρισης οι οποίες προβλέπονται στην 
ενωσιακή νομοθεσία για τα τρόφιμα, η 
μέχρι στιγμής πείρα έχει καταδείξει ότι 
ορισμένα πληροφοριακά στοιχεία 
θεωρούνται εν γένει ευαίσθητα και θα 
πρέπει να παραμένουν εμπιστευτικά στις 
διάφορες τομεακές διαδικασίες έγκρισης. 
Είναι σκόπιμο να συμπεριληφθεί στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ένας 
οριζόντιος κατάλογος πληροφοριακών 
στοιχείων των οποίων η αποκάλυψη 
μπορεί να θεωρηθεί ότι θίγει σημαντικά τα 
ενεχόμενα εμπορικά συμφέροντα και, ως 
εκ τούτου, τα εν λόγω στοιχεία δεν θα 
πρέπει να αποκαλύπτονται στο κοινό 
(«γενικός οριζόντιος κατάλογος 
εμπιστευτικών στοιχείων»). Οι 
πληροφορίες αυτές θα πρέπει να 
αποκαλύπτονται μόνο σε πολύ 
περιορισμένες και εξαιρετικές περιπτώσεις 
που αφορούν προβλέψιμες συνέπειες για 
την υγεία και επείγουσες ανάγκες 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας, της 
υγείας και της ορθής μεταχείρισης των 
ζώων ή του περιβάλλοντος.

Or. en

Τροπολογία 160
Anja Hazekamp
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Για σκοπούς σαφήνειας και για 
την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου, 
είναι απαραίτητο να καθοριστούν οι 
ειδικές διαδικαστικές απαιτήσεις οι 
οποίες θα πρέπει να τηρούνται σε 
περίπτωση αιτήματος για εμπιστευτική 
μεταχείριση πληροφοριών που 
υποβάλλονται στο πλαίσιο διαδικασιών 
έγκρισης βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 161
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(30) Είναι επίσης απαραίτητο να 
καθοριστούν ειδικές απαιτήσεις σχετικά με 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς 
της διαφάνειας της διαδικασίας 
αξιολόγησης του κινδύνου, λαμβανομένων 
υπόψη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου24 και του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου25. Κατά συνέπεια, 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού δεν θα 
πρέπει ποτέ να δημοσιοποιούνται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εκτός 
εάν αυτό είναι αναγκαίο και αναλογικό για 
τους σκοπούς της διασφάλισης της 
διαφάνειας, της ανεξαρτησίας και της 
αξιοπιστίας της διαδικασίας αξιολόγησης 
του κινδύνου, καθώς και της πρόληψης 
των συγκρούσεων συμφερόντων.

(30) Είναι επίσης απαραίτητο να 
καθοριστούν ειδικές απαιτήσεις σχετικά με 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς 
της διαφάνειας της διαδικασίας 
αξιολόγησης του κινδύνου, λαμβανομένων 
υπόψη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 45/2001 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου. Κατά συνέπεια, 
δυνάμει του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να δημοσιοποιούνται δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα οποτεδήποτε αυτό 
είναι αναγκαίο για τους σκοπούς της 
διασφάλισης της διαφάνειας, της 
ανεξαρτησίας και της αξιοπιστίας της 
διαδικασίας αξιολόγησης του κινδύνου, 
και το κοινό συμφέρον συνίσταται στην 
ύψιστου επιπέδου προστασία της 
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ανθρώπινης υγείας, της υγείας των ζώων 
και του περιβάλλοντος.

__________________ __________________

24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, 
σχετικά με την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
όργανα και τους οργανισμούς της 
Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 
της 12.1.2001, σ. 1).

24 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 18ης Δεκεμβρίου 2000, 
σχετικά με την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα 
όργανα και τους οργανισμούς της 
Κοινότητας και σχετικά με την ελεύθερη 
κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (ΕΕ L 8 
της 12.1.2001, σ. 1).

25 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1).

25 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 162
Mireille D'Ornano

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Επιπλέον, προκειμένου να 
αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και η 
αποδοτικότητα των διαφόρων διατάξεων 
που ισχύουν για την Αρχή, είναι επίσης 
σκόπιμο να προβλεφθεί η διενέργεια 
αξιολόγησης της Αρχής από την Επιτροπή, 
σύμφωνα με την κοινή προσέγγιση για 
τους αποκεντρωμένους οργανισμούς. Στο 
πλαίσιο της αξιολόγησης θα πρέπει, 
ειδικότερα, να εξετάζονται οι διαδικασίες 
επιλογής των μελών της επιστημονικής 

(33) Επιπλέον, προκειμένου να 
αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και η 
αποδοτικότητα των διαφόρων διατάξεων 
που ισχύουν για την Αρχή, είναι επίσης 
σκόπιμο να προβλεφθεί η διενέργεια 
αξιολόγησης της Αρχής από την Επιτροπή, 
από τα κράτη μέλη και από τις εθνικές 
υγειονομικές αρχές, σύμφωνα με την 
κοινή προσέγγιση για τους 
αποκεντρωμένους οργανισμούς. Στο 
πλαίσιο της αξιολόγησης θα πρέπει, 
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επιτροπής και των επιστημονικών ομάδων, 
ο βαθμός διαφάνειας, η οικονομική 
αποδοτικότητα και η καταλληλότητά τους 
για τη διασφάλιση ανεξαρτησίας και 
επάρκειας ικανοτήτων, καθώς και για την 
πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων.

ειδικότερα, να εξετάζονται οι διαδικασίες 
επιλογής των μελών της επιστημονικής 
επιτροπής και των επιστημονικών ομάδων, 
ο βαθμός διαφάνειας, η οικονομική 
αποδοτικότητα και η καταλληλότητά τους 
για τη διασφάλιση ανεξαρτησίας και 
επάρκειας ικανοτήτων, καθώς και για την 
πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων.

Or. fr

Τροπολογία 163
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Επιπλέον, προκειμένου να 
αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και η 
αποδοτικότητα των διαφόρων διατάξεων 
που ισχύουν για την Αρχή, είναι επίσης 
σκόπιμο να προβλεφθεί η διενέργεια 
αξιολόγησης της Αρχής από την 
Επιτροπή, σύμφωνα με την κοινή 
προσέγγιση για τους αποκεντρωμένους 
οργανισμούς. Στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης θα πρέπει, ειδικότερα, να 
εξετάζονται οι διαδικασίες επιλογής των 
μελών της επιστημονικής επιτροπής και 
των επιστημονικών ομάδων, ο βαθμός 
διαφάνειας, η οικονομική αποδοτικότητα 
και η καταλληλότητά τους για τη 
διασφάλιση ανεξαρτησίας και επάρκειας 
ικανοτήτων, καθώς και για την πρόληψη 
των συγκρούσεων συμφερόντων.

(33) Επιπλέον, προκειμένου να 
αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και η 
αποδοτικότητα των διαφόρων διατάξεων 
που ισχύουν για την Αρχή, είναι επίσης 
σκόπιμο να διενεργηθεί ανεξάρτητη 
αξιολόγηση της Αρχής. Στο πλαίσιο της 
αξιολόγησης θα πρέπει, ειδικότερα, να 
εξετάζονται οι διαδικασίες επιλογής των 
μελών της επιστημονικής επιτροπής και 
των επιστημονικών ομάδων, ο βαθμός 
διαφάνειας, η οικονομική αποδοτικότητα 
και η καταλληλότητά τους για τη 
διασφάλιση ανεξαρτησίας και επάρκειας 
ικανοτήτων, καθώς και για την πρόληψη 
των συγκρούσεων συμφερόντων.

Or. en

Τροπολογία 164
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33α) Το έβδομο ευρωπαϊκό πρόγραμμα 
δράσης για το περιβάλλον έθεσε ως 
προτεραιότητα για την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον την κατάρτιση και 
εφαρμογή προσεγγίσεων που επιτρέπουν 
να εξετάζονται οι συνδυασμένες 
επιπτώσεις των χημικών προϊόντων. Για 
να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις 
«κοκτέιλ» χρειάζεται εγκάρσια 
προσέγγιση, ενισχυμένη συνεργασία 
μεταξύ οργανισμών αξιολόγησης σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο και προσδιορισμός 
των κατάλληλων μέσων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία προτείνεται να διεξάγεται η ευρωπαϊκή διαδικασία αξιολόγησης 
χημικών ουσιών στο πλαίσιο μιας συντονισμένης προσέγγισης από το σύνολο των 
εμπλεκόμενων φορέων. Στη διαδικασία αυτή, η EFSA οφείλει να αναλάβει ουσιαστικό ρόλο. 
Επιπλέον, είναι σημαντικό οι αξιολογητές να ενσωματώνουν στις εργασίες τους την αξιολόγηση 
των επιπτώσεων «κοκτέιλ», ώστε να καταρτίζονται κατάλληλα μέτρα διαχείρισης.

Τροπολογία 165
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεκτίμηση τομεακών ιδιαιτεροτήτων 
που αφορούν τις εμπιστευτικές 
πληροφορίες, είναι αναγκαίο να 
σταθμιστούν τα σχετικά δικαιώματα του 
κοινού όσον αφορά τη διαφάνεια της 
διαδικασίας αξιολόγησης του κινδύνου, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
απορρέουν από τη σύμβαση του Aarhus35, 
έναντι των δικαιωμάτων των αιτούντων 
από τον εμπορικό κλάδο, λαμβανομένων 

διαγράφεται
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υπόψη των ειδικών στόχων της τομεακής 
νομοθεσίας της Ένωσης καθώς και της 
κτηθείσας πείρας. Κατά συνέπεια, είναι 
απαραίτητο να τροποποιηθούν η οδηγία 
2001/18/ΕΚ, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1831/2003, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1935/2004 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1107/2009, ώστε να προβλεφθούν 
πρόσθετα εμπιστευτικά στοιχεία πέραν 
εκείνων που ορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 178/2002.

__________________

35 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, 
για την εφαρμογή στα όργανα και τους 
οργανισμούς της Κοινότητας των 
διατάξεων της σύμβασης του Aarhus 
σχετικά με την πρόσβαση στις 
πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού 
στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά 
θέματα (ΕΕ L 264 της 25.9.2006, σ. 13).

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι αποδεκτή η αποδυνάμωση των υφιστάμενων δικαιωμάτων διαφάνειας.

Τροπολογία 166
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεκτίμηση τομεακών ιδιαιτεροτήτων 
που αφορούν τις εμπιστευτικές 
πληροφορίες, είναι αναγκαίο να 
σταθμιστούν τα σχετικά δικαιώματα του 
κοινού όσον αφορά τη διαφάνεια της 

(36) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεκτίμηση τομεακών ιδιαιτεροτήτων 
που αφορούν τις εμπιστευτικές 
πληροφορίες, είναι αναγκαίο να 
σταθμιστεί το δικαίωμα του κοινού να 
επωφελείται από την προληπτική 



AM\1162805EL.docx 81/168 PE627.781v01-00

EL

διαδικασίας αξιολόγησης του κινδύνου, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
απορρέουν από τη σύμβαση του Aarhus35,
έναντι των δικαιωμάτων των αιτούντων 
από τον εμπορικό κλάδο, λαμβανομένων 
υπόψη των ειδικών στόχων της τομεακής 
νομοθεσίας της Ένωσης καθώς και της 
κτηθείσας πείρας. Κατά συνέπεια, είναι 
απαραίτητο να τροποποιηθούν η οδηγία 
2001/18/ΕΚ, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1831/2003, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1935/2004 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1107/2009, ώστε να προβλεφθούν
πρόσθετα εμπιστευτικά στοιχεία πέραν 
εκείνων που ορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 178/2002.

αποκάλυψη πληροφοριών που αφορούν 
τη διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου 
έναντι των δικαιωμάτων των αιτούντων 
από τον εμπορικό κλάδο, λαμβανομένων 
υπόψη των ειδικών στόχων της τομεακής 
νομοθεσίας της Ένωσης καθώς και της 
κτηθείσας πείρας. Κατά συνέπεια, είναι 
απαραίτητο να τροποποιηθούν η οδηγία 
2001/18/ΕΚ, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1831/2003, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1935/2004 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1107/2009, ώστε να προβλεφθεί
πρόσθετος πλήρης κατάλογος 
εμπιστευτικών στοιχείων πέραν εκείνων 
που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
178/2002. Οι νέες διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού που αφορούν την ενεργό 
διάδοση και η αξιολόγηση του αιτήματος 
τήρησης της εμπιστευτικότητας από την 
Αρχή δεν περιορίζουν, με οποιονδήποτε 
τρόπο, την έκταση των δικαιωμάτων που 
καθιερώνονται με τους κανονισμούς 
1049/2001 και 1367/2006.

__________________ __________________

35 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, 
για την εφαρμογή στα όργανα και τους 
οργανισμούς της Κοινότητας των 
διατάξεων της σύμβασης του Aarhus 
σχετικά με την πρόσβαση στις 
πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού 
στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα 
(ΕΕ L 264 της 25.9.2006, σ. 13).

35 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, 
για την εφαρμογή στα όργανα και τους 
οργανισμούς της Κοινότητας των 
διατάξεων της σύμβασης του Aarhus 
σχετικά με την πρόσβαση στις 
πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού 
στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα 
(ΕΕ L 264 της 25.9.2006, σ. 13).

Or. en

Τροπολογία 167
Guillaume Balas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεκτίμηση τομεακών ιδιαιτεροτήτων 
που αφορούν τις εμπιστευτικές 
πληροφορίες, είναι αναγκαίο να 
σταθμιστούν τα σχετικά δικαιώματα του 
κοινού όσον αφορά τη διαφάνεια της 
διαδικασίας αξιολόγησης του κινδύνου,
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
απορρέουν από τη σύμβαση του Aarhus35,
έναντι των δικαιωμάτων των αιτούντων 
από τον εμπορικό κλάδο, λαμβανομένων 
υπόψη των ειδικών στόχων της τομεακής 
νομοθεσίας της Ένωσης καθώς και της 
κτηθείσας πείρας. Κατά συνέπεια, είναι 
απαραίτητο να τροποποιηθούν η οδηγία 
2001/18/ΕΚ, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1831/2003, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1935/2004 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1107/2009, ώστε να προβλεφθούν 
πρόσθετα εμπιστευτικά στοιχεία πέραν 
εκείνων που ορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 178/2002.

(36) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεκτίμηση τομεακών ιδιαιτεροτήτων 
που αφορούν τις εμπιστευτικές 
πληροφορίες, είναι αναγκαίο να 
σταθμιστούν τα δικαιώματα του κοινού 
όσον αφορά τη διαφάνεια, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
να επωφελείται από προληπτικές 
πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία
αξιολόγησης του κινδύνου, έναντι των 
δικαιωμάτων των αιτούντων από τον 
εμπορικό κλάδο, λαμβανομένων υπόψη 
των ειδικών στόχων της τομεακής 
νομοθεσίας της Ένωσης καθώς και της 
κτηθείσας πείρας. Κατά συνέπεια, είναι 
απαραίτητο να τροποποιηθούν η οδηγία 
2001/18/ΕΚ, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1831/2003, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1935/2004 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1107/2009, ώστε να προβλεφθούν 
πρόσθετα εμπιστευτικά στοιχεία πέραν 
εκείνων που ορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 178/2002. Οι νέες διατάξεις 
σχετικά με την ενεργό διάδοση δεν θα 
πρέπει σε καμία περίπτωση να 
περιορίζουν τα δικαιώματα λήψης 
πληροφοριών, κατόπιν αίτησης, τα οποία 
καθιερώνονται με τους κανονισμούς 
1049/2001 και 1367/2006.

__________________ __________________

35 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, 
για την εφαρμογή στα όργανα και τους 
οργανισμούς της Κοινότητας των 
διατάξεων της σύμβασης του Aarhus 
σχετικά με την πρόσβαση στις 
πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού 
στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα 
(ΕΕ L 264 της 25.9.2006, σ. 13).

35 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, 
για την εφαρμογή στα όργανα και τους 
οργανισμούς της Κοινότητας των 
διατάξεων της σύμβασης του Aarhus 
σχετικά με την πρόσβαση στις 
πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού 
στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα 
(ΕΕ L 264 της 25.9.2006, σ. 13).

Or. en
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Τροπολογία 168
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεκτίμηση τομεακών ιδιαιτεροτήτων 
που αφορούν τις εμπιστευτικές 
πληροφορίες, είναι αναγκαίο να 
σταθμιστούν τα σχετικά δικαιώματα του 
κοινού όσον αφορά τη διαφάνεια της 
διαδικασίας αξιολόγησης του κινδύνου, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
απορρέουν από τη σύμβαση του Aarhus35, 
έναντι των δικαιωμάτων των αιτούντων 
από τον εμπορικό κλάδο, λαμβανομένων 
υπόψη των ειδικών στόχων της τομεακής 
νομοθεσίας της Ένωσης καθώς και της 
κτηθείσας πείρας. Κατά συνέπεια, είναι 
απαραίτητο να τροποποιηθούν η οδηγία 
2001/18/ΕΚ, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1831/2003, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1935/2004 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1107/2009, ώστε να προβλεφθούν 
πρόσθετα εμπιστευτικά στοιχεία πέραν 
εκείνων που ορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 178/2002.

(36) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεκτίμηση τομεακών ιδιαιτεροτήτων 
που αφορούν τις εμπιστευτικές 
πληροφορίες, είναι αναγκαίο να 
σταθμιστούν τα δικαιώματα των 
αιτούντων από τον εμπορικό κλάδο 
έναντι της υποχρέωσης προληπτικής 
αποκάλυψης των πληροφοριών που έχουν 
στην κατοχή τους οι αρχές της ΕΕ και 
των σχετικών δικαιωμάτων του κοινού 
όσον αφορά τη διαφάνεια της διαδικασίας 
αξιολόγησης του κινδύνου που απορρέει
από τη σύμβαση του Aarhus, από κοινού 
με το δικαίωμα πρόσβασης σε έγγραφα, 
κατόπιν αίτησης, σύμφωνα με τον 
κανονισμό 1049/2001 και τον κανονισμό 
1367/2006, όπως ερμηνεύονται από το 
Δικαστήριο35.

__________________ __________________

35 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, 
για την εφαρμογή στα όργανα και τους 
οργανισμούς της Κοινότητας των 
διατάξεων της σύμβασης του Aarhus 
σχετικά με την πρόσβαση στις 
πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού 
στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα 
(ΕΕ L 264 της 25.9.2006, σ. 13).

35 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, 
για την εφαρμογή στα όργανα και τους 
οργανισμούς της Κοινότητας των 
διατάξεων της σύμβασης του Aarhus 
σχετικά με την πρόσβαση στις 
πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού 
στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση 
στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα 
(ΕΕ L 264 της 25.9.2006, σ. 13).

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αρχική διατύπωση θα μπορούσε να προκαλέσει παρερμηνεία, ενώ οι νέοι κανόνες δεν θα 
πρέπει να θίγουν τα δικαιώματα πρόσβασης του κοινού σε έγγραφα και πληροφορίες.

Τροπολογία 169
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
συνεκτίμηση τομεακών ιδιαιτεροτήτων 
που αφορούν τις εμπιστευτικές 
πληροφορίες, είναι αναγκαίο να 
σταθμιστούν τα σχετικά δικαιώματα του 
κοινού όσον αφορά τη διαφάνεια της 
διαδικασίας αξιολόγησης του κινδύνου, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
απορρέουν από τη σύμβαση του Aarhus35, 
έναντι των δικαιωμάτων των αιτούντων 
από τον εμπορικό κλάδο, λαμβανομένων 
υπόψη των ειδικών στόχων της τομεακής 
νομοθεσίας της Ένωσης καθώς και της 
κτηθείσας πείρας. Κατά συνέπεια, είναι 
απαραίτητο να τροποποιηθούν η οδηγία 
2001/18/ΕΚ, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1831/2003, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1935/2004 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1107/2009, ώστε να προβλεφθούν 
πρόσθετα εμπιστευτικά στοιχεία πέραν 
εκείνων που ορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 178/2002.

(36) Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
αποτελεσματικότητα της διαφάνειας της 
διαδικασίας αξιολόγησης του κινδύνου, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
απορρέουν από τη σύμβαση του Aarhus, 
είναι απαραίτητο να τροποποιηθούν η 
οδηγία 2001/18/ΕΚ, ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1831/2003, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1935/2004 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1107/2009, με σκοπό να διευκολυνθεί η 
άμεση αποκάλυψη ειδικών πληροφοριών 
για την υγεία και το περιβάλλον που 
σχετίζονται με αυτούς τους κανονισμούς.
Οι νέες διατάξεις για την ενεργό διάδοση 
δεν θίγουν τα δικαιώματα πρόσβασης σε 
πληροφορίες που έχουν καθιερωθεί με 
τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 
και (ΕΚ) αριθ. 1367/2006.

__________________ __________________

35 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, 
για την εφαρμογή στα όργανα και τους 
οργανισμούς της Κοινότητας των 
διατάξεων της σύμβασης του Aarhus 
σχετικά με την πρόσβαση στις 
πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού 
στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση 

35 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1367/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 6ης Σεπτεμβρίου 2006, 
για την εφαρμογή στα όργανα και τους 
οργανισμούς της Κοινότητας των 
διατάξεων της σύμβασης του Aarhus 
σχετικά με την πρόσβαση στις 
πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού 
στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση 
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στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα 
(ΕΕ L 264 της 25.9.2006, σ. 13).

στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα 
(ΕΕ L 264 της 25.9.2006, σ. 13).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υφιστάμενη νομοθεσία προβλέπει ένα ορισμένο επίπεδο διαφάνειας που δεν θα πρέπει να 
περιορίζεται λόγω των δικαιωμάτων των αιτούντων από τον εμπορικό κλάδο. Η πείρα έχει 
δείξει ότι οι πολίτες και οι αρχές ζητούν περισσότερη πρόσβαση και περισσότερη διαφάνεια για 
να λειτουργούν καλύτερα.

Τροπολογία 170
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36α) Ο έλεγχος καταλληλότητας της 
γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα 
επεσήμανε επίσης την έλλειψη διαφάνειας 
της διαδικασίας διαχείρισης του 
κινδύνου. Είναι αναγκαίο να 
ενημερώνεται καλύτερα το κοινό για τις 
υπό εξέταση επιλογές διαχείρισης του 
κινδύνου, το επίπεδο προστασίας της 
υγείας των καταναλωτών, της υγείας των 
ζώων και του περιβάλλοντος που θα 
επιτύγχανε καθεμιά από αυτές τις 
επιλογές, καθώς και τους παράγοντες, 
εκτός των αποτελεσμάτων της 
αξιολόγησης του κινδύνου, που 
λαμβάνονται υπόψη από τους 
διαχειριστές του κινδύνου, και τον τρόπο 
με τον οποίο αυτοί σταθμίζονται μεταξύ 
τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Or. en

Τροπολογία 171
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Για την περαιτέρω ενίσχυση της 
σύνδεσης μεταξύ των αξιολογητών του 
κινδύνου και των διαχειριστών του 
κινδύνου σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, 
καθώς και της συνοχής και της συνέπειας 
της ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο, 
θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης, προκειμένου να 
εκδώσει γενικό σχέδιο για την ενημέρωση 
σχετικά με τον κίνδυνο όσον αφορά 
ζητήματα που καλύπτουν την 
αγροδιατροφική αλυσίδα. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό η Επιτροπή να πραγματοποιεί 
τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ 
άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, 
και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξάγονται 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 
2016. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί ίση 
συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν 
όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την 
προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

(37) Για την περαιτέρω ενίσχυση της 
σύνδεσης μεταξύ των αξιολογητών του 
κινδύνου και των διαχειριστών του 
κινδύνου σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, 
καθώς και με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη 
της αλυσίδας τροφίμων, όπως 
οικονομικούς φορείς, οργανώσεις 
καταναλωτών και άλλες οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης, προκειμένου να 
εκδώσει γενικό σχέδιο για την ενημέρωση 
σχετικά με τον κίνδυνο όσον αφορά 
ζητήματα που καλύπτουν την 
αγροδιατροφική αλυσίδα. Στο γενικό 
σχέδιο για την ενημέρωση σχετικά με τον 
κίνδυνο καθορίζονται οι πρακτικές 
ρυθμίσεις για τη δημοσιοποίηση των 
απαραίτητων πληροφοριών στο κοινό για 
την επίτευξη υψηλού επιπέδου διαφάνειας 
της διαδικασίας διαχείρισης του 
κινδύνου. Ως εκ τούτου, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό η Επιτροπή να πραγματοποιεί 
τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ 
άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, 
και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξάγονται 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 
2016. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί ίση 
συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν 
όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την 
προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.
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Τροπολογία 172
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Για την περαιτέρω ενίσχυση της 
σύνδεσης μεταξύ των αξιολογητών του 
κινδύνου και των διαχειριστών του 
κινδύνου σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, 
καθώς και της συνοχής και της συνέπειας 
της ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο, 
θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 
εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 
άρθρο 290 της Συνθήκης, προκειμένου να 
εκδώσει γενικό σχέδιο για την ενημέρωση 
σχετικά με τον κίνδυνο όσον αφορά 
ζητήματα που καλύπτουν την 
αγροδιατροφική αλυσίδα. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό η Επιτροπή να πραγματοποιεί 
τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ 
άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, 
και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξάγονται 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του
νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 
2016. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί ίση 
συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν 
όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την 
προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.

(37) Για τη βελτίωση της διαδραστικής 
ανταλλαγής πληροφοριών, καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας ανάλυσης του 
κινδύνου, μεταξύ των αξιολογητών του 
κινδύνου και των διαχειριστών του 
κινδύνου σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, 
καθώς και με οικονομικούς φορείς της 
αλυσίδας τροφίμων, οργανώσεις 
καταναλωτών και άλλες οργανώσεις της 
κοινωνίας των πολιτών, θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 
έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης, προκειμένου να 
εκδώσει γενικό σχέδιο για την ενημέρωση 
σχετικά με τον κίνδυνο όσον αφορά 
ζητήματα που καλύπτουν την 
αγροδιατροφική αλυσίδα. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό η Επιτροπή να πραγματοποιεί 
τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της, μεταξύ 
άλλων και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, 
και οι διαβουλεύσεις αυτές να διεξάγονται 
σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται στη 
διοργανική συμφωνία για τη βελτίωση του 
νομοθετικού έργου, της 13ης Απριλίου 
2016. Ειδικότερα, για να εξασφαλιστεί ίση 
συμμετοχή στην προετοιμασία των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο λαμβάνουν 
όλα τα έγγραφα ταυτόχρονα με τους 
εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, και 
οι εμπειρογνώμονές τους έχουν 
συστηματικά πρόσβαση στις συνεδριάσεις 
των ομάδων εμπειρογνωμόνων της 
Επιτροπής που ασχολούνται με την 
προετοιμασία κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων.
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Or. en

Τροπολογία 173
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37α) Το είδος των πληροφοριών που θα 
πρέπει να δημοσιοποιούνται δεν θίγει τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για 
την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής, ούτε την 
εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με 
την πρόσβαση του κοινού σε επίσημα 
έγγραφα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός 1049/2001 ορίζει ότι μια αίτηση πρόσβασης σε επίσημο έγγραφο μπορεί να 
απορριφθεί μόνο εάν το θεσμικό όργανο καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι πληροφορίες 
υπάγονται σε οποιαδήποτε από τις εξαιρέσεις του άρθρου 4.

Τροπολογία 174
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37α) Επιπροσθέτως, στο γενικό σχέδιο 
για την ενημέρωση σχετικά με τον 
κίνδυνο θα πρέπει να καθορίζονται οι 
πρακτικές ρυθμίσεις για τη 
δημοσιοποίηση των απαραίτητων 
πληροφοριών στο κοινό για την επίτευξη 
υψηλού επιπέδου διαφάνειας της 
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διαδικασίας διαχείρισης του κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 175
Jytte Guteland

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37α) Οι διατάξεις σχετικά με τις 
πληροφορίες που θα πρέπει να 
δημοσιοποιούνται δεν θίγουν τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001, καθώς 
και την εθνική ή ενωσιακή νομοθεσία 
σχετικά με την πρόσβαση του κοινού σε 
δημόσια έγγραφα.

Or. en

Τροπολογία 176
Guillaume Balas

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39α) Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 7ο 
ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για το 
περιβάλλον έχει θέσει ως προτεραιότητα 
την έγκριση μιας κοινής μεθοδολογίας για 
τον εντοπισμό, την ανάλυση και την 
πρόληψη των επιδράσεων του 
συνδυασμού παραγόντων στη χρήση των 
χημικών ουσιών, θα πρέπει να διατεθούν 
επαρκή μέσα για τη μελέτη αυτών των 
επιδράσεων και να ενισχυθεί η 
συνεργασία μεταξύ των οργανισμών των 
κρατών μελών σχετικά με το θέμα αυτό.

Or. en
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Τροπολογία 177
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40α) Τα πρόσφατα συμβάντα στον 
τομέα της ασφάλειας των τροφίμων 
κατέδειξαν την ανάγκη λήψης 
κατάλληλων μέτρων σε καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι όλα τα τρόφιμα, ανεξαρτήτως είδους 
και προέλευσης, και όλες οι ζωοτροφές, 
να υπόκεινται σε κοινά μέτρα όταν 
υπάρχει σοβαρός κίνδυνος για την 
ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων ή 
το περιβάλλον. Μια τέτοια 
εμπεριστατωμένη προσέγγιση για τα 
μέτρα αντιμετώπισης έκτακτων 
περιστατικών στον τομέα της ασφάλειας 
των τροφίμων πρέπει να επιτρέπει την 
ανάληψη αποτελεσματικών ενεργειών και 
την αποφυγή τεχνητών διαφορών στην 
αντιμετώπιση σοβαρού κινδύνου 
σχετιζόμενου με τρόφιμα ή ζωοτροφές, 
συμπεριλαμβανομένης κοινής και 
εναρμονισμένης διαδικασίας διαχείρισης 
του συστήματος προειδοποίησης στον 
τομέα των τροφίμων.

Or. es

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 (άρθρα 50 έως 54) δημιούργησε τον RASFF και περιείχε 
τις βασικές διατάξεις για το πεδίο εφαρμογής και τη λειτουργία του. Εν συνεχεία, εντοπίστηκαν 
ελλείψεις που κατέστησαν αναγκαία την αναθεώρησή του μέσω της έκδοσης του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 16/2011 που δεν περιλάμβανε εναρμονισμένη διαδικασία δράσης για όλα τα κράτη 
μέλη, καθώς και την απαραίτητη ενίσχυση των εξουσιών της Επιτροπής όσον αφορά τη 
διαχείριση προειδοποιήσεων. Απαιτείται κοινή, υποχρεωτική και ενισχυμένη διαδικασία για τη 
διαχείριση των προειδοποιήσεων στον τομέα των τροφίμων.
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Τροπολογία 178
Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1α) Προστίθεται η ακόλουθη 
αιτιολογική σκέψη μετά την αιτιολογική 
σκέψη 2:

«λαμβάνοντας υπόψη ότι, επειδή τα 
τρόφιμα συνδέονται άμεσα αφενός με την 
υγεία των πολιτών και αφετέρου με την 
ικανότητα επισιτιστικής ανεξαρτησίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι σκόπιμο 
να εφαρμόζεται η αρχή της ενωσιακής 
προτίμησης, με την οποία νοείται η 
ευνοϊκή μεταχείριση προς τα αγαθά που 
παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που 
στόχο έχει να ενθαρρύνει ένα κράτος 
μέλος να εφοδιάζεται τρόφιμα μάλλον 
από τους εταίρους του παρά από την 
παγκόσμια αγορά, στο πλαίσιο των 
εμπορικών διαπραγματεύσεων.»

Or. fr

Τροπολογία 179
Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1α) Προστίθεται η ακόλουθη 
αιτιολογική σκέψη μετά την αιτιολογική 
σκέψη 4:

«Κατά την υπογραφή εμπορικών 
συμφωνιών, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει 
να διασφαλίζει ότι οι νομοθεσίες για τα 
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τρόφιμα τρίτων κρατών εταίρων 
προσφέρουν σε θέματα ασφάλειας των 
τροφίμων τουλάχιστον την ίδια 
προστασία με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, 
ώστε να παρέχονται εχέγγυα για την 
ασφάλεια των καταναλωτών και να μη 
δημιουργούνται ανισότητες στον 
ανταγωνισμό με ευρωπαϊκά προϊόντα.» 

Or. fr

Τροπολογία 180
Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος – σημείο -1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 
τροποποιείται ως εξής:

2. Για τους σκοπούς της 
παραγράφου 1, θεσπίζονται με τον 
παρόντα κανονισμό οι γενικές αρχές που 
διέπουν γενικότερα τα τρόφιμα και τις 
ζωοτροφές, ειδικότερα δε την ασφάλεια 
των τροφίμων και των ζωοτροφών σε 
ενωσιακό και σε εθνικό επίπεδο, καθώς 
και σε διεθνές επίπεδο όταν 
υπογράφονται εμπορικές συμφωνίες 
ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
τρίτες χώρες.

Or. fr

Τροπολογία 181
Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος – σημείο -1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1α) Το άρθρο 4 τροποποιείται ως 
εξής:

παρεμβάλλεται η εξής παράγραφος 5:

1. Το παρόν κεφάλαιο αφορά όλα τα 
στάδια της παραγωγής, της μεταποίησης 
και της διανομής των τροφίμων, καθώς 
και των ζωοτροφών που παράγονται για 
ζώα που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή τροφίμων ή χορηγούνται ως 
τροφή σε αυτά.

2. Οι γενικές αρχές που καθορίζονται 
στα άρθρα 5 έως 10, αποτελούν γενικό 
πλαίσιο οριζόντιας φύσης, το οποίο 
πρέπει να ακολουθείται όταν λαμβάνονται 
μέτρα.

3. Οι υφιστάμενες αρχές και 
διαδικασίες σχετικά με τη νομοθεσία για 
τα τρόφιμα θα προσαρμοσθούν το 
συντομότερο και έως την 1η Ιανουαρίου 
2007 το αργότερο, ώστε να 
συμμορφώνονται προς τα άρθρα 5 έως 
10.

4. Μέχρι τότε, και κατά παρέκκλιση 
της παραγράφου 2, η υφιστάμενη 
νομοθεσία θα εφαρμόζεται λαμβάνοντας 
υπόψη τις αρχές που περιλαμβάνονται 
στα άρθρα 5 έως 10.

5. Όταν υπογράφονται εμπορικές 
συμφωνίες, η Επιτροπή πρέπει να 
διασφαλίζει ότι οι αρχές που 
διατυπώνονται στο παρόν κεφάλαιο 
τηρούνται από τις τρίτες χώρες που είναι 
εμπορικοί εταίροι.

Or. fr

Τροπολογία 182
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο)Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
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Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(- 1α) Το άρθρο 5 παράγραφος 1 
τροποποιείται ως εξής: 

Άρθρο 5

«1. Η νομοθεσία για τα τρόφιμα 
επιδιώκει έναν ή περισσότερους από τους 
γενικούς στόχους που αφορούν την 
υψηλού επιπέδου προστασία της 
ανθρώπινης ζωής και υγείας και την 
προστασία των συμφερόντων των 
καταναλωτών, περιλαμβανομένων των 
ορθών πρακτικών στο εμπόριο τροφίμων, 
λαμβάνοντας υπόψη, όπου συντρέχει 
λόγος, την προστασία της υγείας και της 
ορθής μεταχείρισης των ζώων, καθώς 
και την προστασία των φυτών και του 
περιβάλλοντος. Τα παραπάνω ισχύουν 
υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται 
σοβαρός κίνδυνος για την υγεία. »

Or. es

Αιτιολόγηση

Η πείρα έχει καταδείξει ότι η EFSA έχει επιβαρυνθεί με καθήκοντα που υπερβαίνουν το πεδίο 
εφαρμογής της νομοθεσίας, ιδίως όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων και την 
προστασία της υγείας των φυτών, που δεν σχετίζονται πάντα άμεσα με την ασφάλεια των 
τροφίμων, και τα οποία διασταυρώνονται με τα καθήκοντα άλλων οργανισμών. Οι δύο αυτές 
κατηγορίες πρέπει να διαχωριστούν, και η καλή μεταχείριση των ζώων και η προστασία των 
φυτών να περιλαμβάνονται μόνον όταν υφίσταται σοβαρός κίνδυνος για την υγεία.

Τροπολογία 183
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1α) Το άρθρο 6 παράγραφος 1 
τροποποιείται ως εξής:
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«1. Προκειμένου να επιτευχθεί ο 
γενικός στόχος για υψηλό επίπεδο 
προστασίας της υγείας και της ζωής του 
ανθρώπου, καθώς και του περιβάλλοντος, 
η νομοθεσία για τα τρόφιμα θα βασιστεί 
στην ανάλυση του κινδύνου, εκτός όταν 
αυτό δεν είναι κατάλληλο για τις 
συνθήκες ή τη φύση του μέτρου.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία προστίθενται οι λέξεις «καθώς και του περιβάλλοντος». 
Δεδομένου ότι η γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα καλύπτει επίσης ζητήματα όπως οι ΓΤΟ και 
τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, το περιβάλλον θα πρέπει να αναφέρεται εδώ επίσης. Η άδεια 
καλλιέργειας ή θέσης σε κυκλοφορία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, φυτών ή ζώων, 
καθώς και η άδεια χρήσης δραστικών ουσιών φυτοπροστατευτικών προϊόντων, έχει σημαντικές 
επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η προστασία της ανθρώπινης 
υγείας αποτελεί μέρος της περιβαλλοντικής πολιτικής της ΕΕ.

Τροπολογία 184
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1α) Στο άρθρο 6, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

2. «Η αξιολόγηση του κινδύνου 
βασίζεται σε όλα τα διαθέσιμα 
επιστημονικά στοιχεία και διεξάγεται με 
τρόπο ανεξάρτητο, αντικειμενικό και 
διαφανή».

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του 
κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες 
προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για την γλυφοσάτη, ο αιτών υπέβαλε διαθέσιμες επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ποσοστό μόνο 
52 %, παράλληλα με τις δικές του μελέτες. Μέσω της «βαθμολόγησης Klimisch» του 
γερμανικού ομοσπονδιακού ινστιτούτου αξιολόγησης του κινδύνου, το οποίο αποτελεί τον 
εισηγητή για την EFSA, οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες κρίθηκαν ως «περιορισμένης 
αξίας», με ελάχιστη επιρροή στο αποτέλεσμα της αξιολόγησής του. Αυτό οδήγησε την EFSA να 
δώσει μεγαλύτερο βάρος στις μελέτες που διεξήγαγε ο ίδιος ο αιτών. Η απόρριψη δημοσιεύσεων 
που έχουν αξιολογηθεί από ομοτίμους δεν θα πρέπει να είναι δυνατή σε μια ανάλυση κινδύνου.

Τροπολογία 185
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο -1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(-1α) Στο άρθρο 7, η παράγραφος 1 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. «Στις ειδικές περιπτώσεις κατά 
τις οποίες, ύστερα από αξιολόγηση των 
διαθέσιμων πληροφοριών, εντοπίζεται 
πιθανότητα βλαβερών επιπτώσεων στην 
υγεία αλλά εξακολουθεί να υπάρχει 
επιστημονική αβεβαιότητα, λαμβάνονται 
τα μέτρα διαχείρισης του κινδύνου που 
είναι αναγκαία για την εξασφάλιση του 
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας 
που έχει επιλεγεί στην Κοινότητα, μέχρι 
να υπάρξουν περαιτέρω επιστημονικές 
πληροφορίες για μια πιο 
εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του 
κινδύνου».

Or. en

Αιτιολόγηση

Να διαγραφεί η φράση «δύναται να». Στον φάκελο της γλυφοσάτης, η απόφαση της EFSA και 
της Επιτροπής θα έπρεπε να είχε βασιστεί στην αρχή της προφύλαξης, καθώς «εντοπίζεται 
πιθανότητα βλαβερών επιπτώσεων στην υγεία αλλά εξακολουθεί να υπάρχει επιστημονική 
αβεβαιότητα», σύμφωνα με το άρθρο 7. Αντί να λάβουν «προσωρινά μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου» (άρθρο 7), οι αρχές φαίνεται ότι εφάρμοσαν την πρακτική ότι «η αμφιβολία θα 
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πρέπει να αποβαίνει προς όφελος της ουσίας». Επομένως, όταν εφαρμόζεται η αρχή της 
προφύλαξης, λαμβάνονται προσωρινά μέτρα διαχείρισης του κινδύνου, όχι «δύναται να» 
λαμβάνονται.

Τροπολογία 186
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο 
επιδιώκει τους ακόλουθους στόχους, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τους 
αντίστοιχους ρόλους των αξιολογητών του 
κινδύνου και των διαχειριστών του 
κινδύνου:

Η ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο 
συμβάλλει στην επίτευξη του γενικού 
στόχου του κανονισμού ο οποίος
επιδιώκει τους ακόλουθους στόχους 
ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τους 
αντίστοιχους ρόλους των αξιολογητών του 
κινδύνου και των διαχειριστών του 
κινδύνου:

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρωταρχικός στόχος της ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο είναι να συμβάλλει και να 
εξυπηρετεί τον γενικό στόχο της νομοθεσίας, δηλ. την υψηλού επιπέδου προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών.

Τροπολογία 187
Guillaume Balas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 α – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) προώθηση της επίγνωσης και της 
κατανόησης των ειδικών ζητημάτων υπό 
εξέταση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας

α) προώθηση της διαφάνειας, της
επίγνωσης και της κατανόησης των 
ειδικών ζητημάτων υπό εξέταση σε όλα τα 
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ανάλυσης του κινδύνου· στάδια των διαδικασιών ανάλυσης και 
διαχείρισης του κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 188
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 α – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προώθηση της συνέπειας και της 
διαφάνειας στη διατύπωση συστάσεων 
σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου·

β) προώθηση της συνέπειας και της 
διαφάνειας στη διατύπωση συστάσεων 
σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου με 
σκοπό την επίτευξη του υψηλότερου 
δυνατού επιπέδου προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας, της υγείας των ζώων 
και του περιβάλλοντος·

Or. en

Τροπολογία 189
Guillaume Balas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 α – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προώθηση της συνέπειας και της 
διαφάνειας στη διατύπωση συστάσεων 
σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου·

β) προώθηση ενός υψηλού επιπέδου 
προστασίας της υγείας και του 
περιβάλλοντος και της διαφάνειας στη 
διατύπωση συστάσεων σχετικά με τη 
διαχείριση του κινδύνου·

Or. en
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Τροπολογία 190
Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 α – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προώθηση της συνέπειας και της 
διαφάνειας στη διατύπωση συστάσεων 
σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου·

β) προώθηση της συνέπειας και της 
διαφάνειας στη διατύπωση συστάσεων και 
αποφάσεων σχετικά με τη διαχείριση του 
κινδύνου·

Or. nl

Τροπολογία 191
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 α – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προώθηση της συνέπειας και της 
διαφάνειας στη διατύπωση συστάσεων 
σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου·

β) προώθηση της συνέπειας και της 
διαφάνειας στη διατύπωση επιλογών και
συστάσεων σχετικά με τη διαχείριση του 
κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 192
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 a – στοιχείο β



PE627.781v01-00 100/168 AM\1162805EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προώθηση της συνέπειας και της 
διαφάνειας στη διατύπωση συστάσεων 
σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου·

β) προώθηση της συνέπειας, της 
διαφάνειας και της σαφήνειας στη 
διατύπωση συστάσεων σχετικά με τη 
διαχείριση του κινδύνου·

Or. fr

Τροπολογία 193
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 α – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προώθηση της συνέπειας και της 
διαφάνειας στη διατύπωση συστάσεων 
σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου·

β) προώθηση της διαφάνειας και της 
σαφήνειας στη διατύπωση επιλογών και
συστάσεων σχετικά με τη διαχείριση του 
κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 194
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 α – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) παροχή ισχυρής βάσης για την 
κατανόηση των αποφάσεων για τη 
διαχείριση του κινδύνου·

γ) παροχή επιστημονικής βάσης για 
την κατανόηση των αποφάσεων για τη 
διαχείριση του κινδύνου, 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 
σχετικά με·

Or. en
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Τροπολογία 195
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 α – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) παροχή ισχυρής βάσης για την 
κατανόηση των αποφάσεων για τη 
διαχείριση του κινδύνου·

γ) παροχή ισχυρής βάσης για την 
κατανόηση των αποφάσεων για τη 
διαχείριση του κινδύνου· 
συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών 
σχετικά με:

Or. en

Τροπολογία 196
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 a – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) παροχή ισχυρής βάσης για την 
κατανόηση των αποφάσεων για τη 
διαχείριση του κινδύνου·

γ) παροχή ισχυρής επιστημονικής
βάσης για την κατανόηση των αποφάσεων 
για τη διαχείριση του κινδύνου·

Or. fr

Τροπολογία 197
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 α – στοιχείο γ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) παροχή ισχυρής βάσης για την 
κατανόηση των αποφάσεων για τη 
διαχείριση του κινδύνου·

γ) παροχή ισχυρής επιστημονικής
βάσης για την κατανόηση των αποφάσεων 
για τη διαχείριση του κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 198
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 α – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τις υπό εξέταση επιλογές σχετικά 
με τη διαχείριση του κινδύνου, 
συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, 
της δυνατότητας θέσπισης προσωρινών 
μέτρων κατά την έννοια του άρθρου 7 του 
παρόντος κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 199
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 α – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) τον βαθμό στον οποίο οι διάφορες 
υπό εξέταση επιλογές σχετικά με τη 
διαχείριση του κινδύνου 
αντικατοπτρίζουν τον βαθμό 
αβεβαιότητας της αξιολόγησης του 
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κινδύνου και το επίπεδο προστασίας της 
υγείας των καταναλωτών, της υγείας των 
ζώων και του περιβάλλοντος που θα 
επιτύγχανε καθεμιά από αυτές τις 
επιλογές·

Or. en

Τροπολογία 200
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 α – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ γ) όπως προβλέπεται στο άρθρο 6 
παράγραφος 3 του παρόντος κανονισμού, 
τους παράγοντες, εκτός των 
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του 
κινδύνου, που εξετάστηκαν από τους 
διαχειριστές του κινδύνου και τον τρόπο 
με τον οποίο σταθμίστηκαν μεταξύ τους 
αυτοί οι παράγοντες·

Or. en

Τροπολογία 201
Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 α – στοιχείο δ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) προώθηση της κατανόησης της 
διαδικασίας ανάλυσης του κινδύνου από το 
κοινό, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη 
στα αποτελέσματά της·

δ) προώθηση της κατανόησης της 
διαδικασίας ανάλυσης του κινδύνου από το 
κοινό, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη 
στα αποτελέσματά της, 
συμπεριλαμβανομένης της παροχής 
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σαφών και αξιόπιστων πληροφοριών 
σχετικά με τα αντίστοιχα καθήκοντα, τις 
αρμοδιότητες και τις ευθύνες των 
αξιολογητών κινδύνου και των 
διαχειριστών κινδύνου·

Or. nl

Τροπολογία 202
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 α – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) προώθηση της κατανόησης της 
διαδικασίας ανάλυσης του κινδύνου από το 
κοινό, ώστε να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη
στα αποτελέσματά της·

δ) προώθηση της κατανόησης της 
διαδικασίας ανάλυσης του κινδύνου από το 
κοινό, ώστε να ενισχυθεί η λογοδοσία στα 
αποτελέσματά της·

Or. en

Τροπολογία 203
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 α – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) προώθηση της δέουσας
συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων 
μερών· και

ε) προώθηση της ισόρροπης
συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων 
μερών, συμπεριλαμβανομένων των 
οικονομικών φορέων της αλυσίδας 
τροφίμων, των οργανώσεων των 
καταναλωτών και άλλων οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών· και

Or. en
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Τροπολογία 204
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 α – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) προώθηση της δέουσας
συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων 
μερών· και

ε) προώθηση της ισόρροπης
συμμετοχής όλων των ενδιαφερόμενων 
μερών, συμπεριλαμβανομένων των 
οικονομικών φορέων της αλυσίδας 
τροφίμων, των οργανώσεων των 
καταναλωτών και άλλων οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών· και

Or. en

Τροπολογία 205
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 α – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) διασφάλιση της δέουσας
ανταλλαγής πληροφοριών με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σε σχέση με τους 
κινδύνους που συνδέονται με την 
αγροδιατροφική αλυσίδα.

στ) διασφάλιση της διαφανούς και 
ισότιμης ανταλλαγής πληροφοριών με 
αυτά τα ενδιαφερόμενα μέρη σε σχέση με 
τους κινδύνους που συνδέονται με την 
αγροδιατροφική αλυσίδα.

Or. en

Τροπολογία 206
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 α – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) διασφάλιση της δέουσας 
ανταλλαγής πληροφοριών με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σε σχέση με τους 
κινδύνους που συνδέονται με την 
αγροδιατροφική αλυσίδα.

στ) διασφάλιση της ισότιμης
ανταλλαγής πληροφοριών με αυτά τα 
ενδιαφερόμενα μέρη σε σχέση με τους 
κινδύνους που συνδέονται με την 
αγροδιατροφική αλυσίδα.

Or. en

Τροπολογία 207
Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 α – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ α) καταπολέμηση της διάδοσης 
εσφαλμένων πληροφοριών και των πηγών 
εσφαλμένης πληροφόρησης.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να αντιδρά σε παραπλανητικές αναφορές στα μέσα ενημέρωσης ή 
εσφαλμένες ή δυσανάλογες πληροφορίες που παρέχονται από τα μέσα ενημέρωσης ή τις εθνικές 
αρχές. Αυτό συνιστά επείγουσα ανάγκη λόγω της ύπαρξης εσωτερικής αγοράς στην Ένωση. Η 
ενημέρωση κατά τη διάρκεια της κρίσης του 2017 με την φιπρονίλη κατέστησε σαφές ότι η 
ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο στην Ένωση στον τομέα των μέτρων για την ασφάλεια των 
τροφίμων δεν είναι η βέλτιστη, δεν έχει εναρμονιστεί και δεν εφαρμόζεται αναλογικά σε όλα τα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία 208
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, 
Karin Kadenbach
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 β – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διασφαλίζει τη διαδραστική 
ανταλλαγή ορθών, κατάλληλων και 
έγκαιρων πληροφοριών, με βάση τις αρχές 
της διαφάνειας, του ανοικτού χαρακτήρα 
και της ανταπόκρισης·

α) διασφαλίζει τη διαδραστική 
ανταλλαγή ορθών, ολοκληρωμένων και 
έγκαιρων πληροφοριών, μεταξύ άλλων με 
όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με βάση τις 
αρχές της διαφάνειας, του ανοικτού 
χαρακτήρα και της ανταπόκρισης·

Or. en

Τροπολογία 209
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 β – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) διασφαλίζει τη διαδραστική 
ανταλλαγή ορθών, κατάλληλων και 
έγκαιρων πληροφοριών, με βάση τις αρχές 
της διαφάνειας, του ανοικτού χαρακτήρα 
και της ανταπόκρισης·

α) διασφαλίζει τη διαδραστική 
ανταλλαγή ορθών, κατάλληλων, σχετικών
και έγκαιρων πληροφοριών, με βάση τις 
αρχές της διαφάνειας, του ανοικτού 
χαρακτήρα και της ανταπόκρισης·

Or. en

Τροπολογία 210
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 β – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) λαμβάνει υπόψη τις αντιλήψεις γ) λαμβάνει υπόψη τη μη ισόρροπη 
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σχετικά με τον κίνδυνο· εκπροσώπηση των διάφορων 
συμφερόντων·

Or. en

Τροπολογία 211
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 β – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) λαμβάνει υπόψη τις αντιλήψεις 
σχετικά με τον κίνδυνο·

γ) αντιμετωπίζει τις αντιλήψεις και 
τις παρανοήσεις σχετικά με τον κίνδυνο·

Or. en

Τροπολογία 212
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 β – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) είναι προσβάσιμη, ακόμη και σε 
όσους δεν συμμετέχουν άμεσα στη 
διαδικασία, ενώ λαμβάνει παράλληλα 
υπόψη την εμπιστευτικότητα και την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

ε) είναι προσβάσιμη, ακόμη και σε 
όσους δεν συμμετέχουν άμεσα στη 
διαδικασία

Or. en

Τροπολογία 213
Anja Hazekamp
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 β – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) είναι προσβάσιμη, ακόμη και σε 
όσους δεν συμμετέχουν άμεσα στη 
διαδικασία, ενώ λαμβάνει παράλληλα 
υπόψη την εμπιστευτικότητα και την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

ε) είναι προσβάσιμη, ακόμη και σε 
όσους δεν συμμετέχουν άμεσα στη 
διαδικασία

Or. en

Τροπολογία 214
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 β – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) είναι προσβάσιμη, ακόμη και σε 
όσους δεν συμμετέχουν άμεσα στη 
διαδικασία, ενώ λαμβάνει παράλληλα 
υπόψη την εμπιστευτικότητα και την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

ε) είναι προσβάσιμη, ακόμη και σε 
όσους δεν συμμετέχουν άμεσα στη 
διαδικασία.

Or. en

Τροπολογία 215
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 β – στοιχείο ε



PE627.781v01-00 110/168 AM\1162805EL.docx

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) είναι προσβάσιμη, ακόμη και σε 
όσους δεν συμμετέχουν άμεσα στη 
διαδικασία, ενώ λαμβάνει παράλληλα 
υπόψη την εμπιστευτικότητα και την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

ε) είναι προσβάσιμη, ακόμη και σε 
όσους δεν συμμετέχουν άμεσα στη 
διαδικασία, ενώ λαμβάνει παράλληλα 
υπόψη την εμπιστευτικότητα των 
δεδομένων και της πνευματικής 
ιδιοκτησίας και την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 216
Guillaume Balas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 β – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) είναι προσβάσιμη, ακόμη και σε 
όσους δεν συμμετέχουν άμεσα στη 
διαδικασία, ενώ λαμβάνει παράλληλα 
υπόψη την εμπιστευτικότητα και την
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα.

ε) είναι προσβάσιμη, ακόμη και σε 
όσους δεν συμμετέχουν άμεσα στη 
διαδικασία, ενώ λαμβάνει παράλληλα 
υπόψη την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα.

Or. en

Τροπολογία 217
Fredrick Federley, Ulrike Müller, Jan Huitema

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 β – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) διαμορφώνει προσεγγίσεις για την 
καλύτερη ενημέρωση σχετικά με τη 
διαφορά μεταξύ της επικινδυνότητας και 
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του κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 218
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 γ – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προσδιορίζονται τα κατάλληλα 
βασικά εργαλεία και οι δίαυλοι που πρέπει 
να χρησιμοποιούνται για σκοπούς 
ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο, 
λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των 
σχετικών στοχευόμενων ομάδων του 
κοινού· και

β) προσδιορίζονται τα κατάλληλα 
βασικά εργαλεία και οι δίαυλοι που πρέπει 
να χρησιμοποιούνται για σκοπούς 
ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο, 
λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
διασφάλισης της ισόρροπης συμμετοχής 
όλων των ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών 
φορέων της αλυσίδας τροφίμων, 
οργανώσεων των καταναλωτών, 
οργανώσεων υγείας και άλλων 
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 219
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 γ – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προσδιορίζονται τα κατάλληλα 
βασικά εργαλεία και οι δίαυλοι που πρέπει 
να χρησιμοποιούνται για σκοπούς 
ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο, 
λαμβανομένων υπόψη των αναγκών των 
σχετικών στοχευόμενων ομάδων του 

β) προσδιορίζονται τα κατάλληλα 
βασικά εργαλεία και οι δίαυλοι που πρέπει 
να χρησιμοποιούνται για σκοπούς 
ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο, 
λαμβανομένης υπόψη της ανάγκης 
διασφάλισης της ισόρροπης συμμετοχής 
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κοινού· και όλων των ενδιαφερόμενων μερών, 
συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών 
φορέων της αλυσίδας τροφίμων, 
οργανώσεων των καταναλωτών και 
άλλων οργανώσεων της κοινωνίας των 
πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 220
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 γ – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) καθορίζονται κατάλληλοι 
μηχανισμοί για την ενίσχυση της συνοχής 
της ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο 
μεταξύ των αξιολογητών του κινδύνου και 
των διαχειριστών του κινδύνου και 
διασφαλίζεται η διεξαγωγή ανοικτού 
διαλόγου μεταξύ όλων των 
ενδιαφερόμενων μερών.

γ) καθορίζονται κατάλληλοι 
μηχανισμοί για την ενίσχυση της συνοχής 
της ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο 
μεταξύ των αξιολογητών του κινδύνου και 
των διαχειριστών του κινδύνου, μεταξύ 
άλλων μέσω της συστηματικής 
αναγνώρισης και επεξήγησης των 
αποκλίσεων, όπου υπάρχουν, στην 
επιστημονική αξιολόγηση ή την εκτίμηση 
του αποδεκτού επιπέδου κινδύνου.

Or. en

Τροπολογία 221
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 γ – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) καθορίζονται οι πρακτικές 
ρυθμίσεις και η προθεσμία 
δημοσιοποίησης των πληροφοριών που 
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αναφέρονται στο άρθρο 55α παράγραφος 
1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναφορά στο νέο άρθρο 55α που προτείνεται από τον εισηγητή («Διαφάνεια της αξιολόγησης 
του κινδύνου»).

Τροπολογία 222
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 γ – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ α) καθορίζονται οι πρακτικές 
ρυθμίσεις και η προθεσμία 
δημοσιοποίησης των ακόλουθων 
πληροφοριών:

Or. en

Τροπολογία 223
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 γ – παράγραφος 2 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ β) τις ημερήσιες διατάξεις και 
λεπτομερή πρακτικά των συνεδριάσεων 
της επιστημονικής επιτροπής, των 
επιστημονικών ομάδων και των ομάδων 
εργασίας της Αρχής·

Or. en
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Τροπολογία 224
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 γ – παράγραφος 2 – στοιχείο δ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ γ) σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας 
διαχείρισης του κινδύνου, το υπό εξέταση 
σχέδιο μέτρων διαχείρισης του κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 225
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 γ – παράγραφος 2 – στοιχείο δ ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ ε) τις ημερήσιες διατάξεις και 
λεπτομερή πρακτικά των συνεδριάσεων 
των ομάδων εργασίας κυβερνητικών 
εμπειρογνωμόνων, στο πλαίσιο των 
οποίων συζητούνται τα μέτρα διαχείρισης 
του κινδύνου·

Or. en

Τροπολογία 226
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 γ – παράγραφος 2 – στοιχείο δ στ (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ στ) τις ημερήσιες διατάξεις και 
λεπτομερείς περιληπτικές εκθέσεις των 
συνεδριάσεων των κανονιστικών 
επιτροπών, στο πλαίσιο των οποίων 
συζητούνται και τίθεται σε ψηφοφορία τα 
μέτρα διαχείρισης του κινδύνου, 
συμπεριλαμβανομένης επεξήγησης των 
ψήφων των επιμέρους κρατών μελών και 
των πληροφοριών που αναφέρονται στο 
άρθρο 8α στοιχείο γ).

Or. en

Τροπολογία 227
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 γ – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή θεσπίζει το γενικό 
σχέδιο για την ενημέρωση σχετικά με τον 
κίνδυνο εντός [δύο έτη από την 
ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού] και το διατηρεί 
επικαιροποιημένο, λαμβάνοντας υπόψη 
την τεχνική και επιστημονική πρόοδο και
την κτηθείσα πείρα.»·

3. Η Επιτροπή θεσπίζει το γενικό 
σχέδιο για την ενημέρωση σχετικά με τον 
κίνδυνο εντός [δύο έτη από την 
ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού] και το διατηρεί 
επικαιροποιημένο, λαμβάνοντας υπόψη 
την τεχνική και επιστημονική πρόοδο, την 
κτηθείσα πείρα και τις προσδοκίες της 
κοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία 228
Annie Schreijer-Pierik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8 δ (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8α

Διαφάνεια στο πλαίσιο της ενημέρωσης 
σχετικά με τον κίνδυνο

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Αρχή 
και τα κράτη μέλη ασκούν με υψηλό 
επίπεδο διαφάνειας τις δραστηριότητές 
τους στο πλαίσιο της ενημέρωσης 
σχετικά με τον κίνδυνο όσον αφορά τη 
νομοθεσία για τα τρόφιμα. Κατά την 
κατάρτιση των προσεγγίσεων και των 
μέτρων τους για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας στο πλαίσιο της ενημέρωσης 
σχετικά με τον κίνδυνο ακολουθούν πιστά 
τις γενικές αρχές της ενημέρωσης 
σχετικά με τον κίνδυνο που 
περιλαμβάνονται στο άρθρο 8 του 
παρόντος κανονισμού και 
πραγματοποιούν εκ των προτέρων 
διαβουλεύσεις με όλους τους 
ενδιαφερόμενους, όπου δε απαιτείται και 
τους παραγωγούς του πρωτογενούς τομέα 
στο εσωτερικό των αλυσίδων.

2. Προκειμένου να υπάρξει 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 
παραγράφου 1, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και η Αρχή πρέπει να καταρτίσουν 
σχετικές κατευθυντήριες γραμμές.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση που συνδέεται με την ενίσχυση της αυστηρότητας των κανόνων περί διαφάνειας 
πρέπει επίσης να ισχύει για όλες τις ενημερώσεις σχετικά με τον κίνδυνο μέσω των εθνικών 
αρχών, της Αρχής και της ίδιας της Επιτροπής. Η κρίση της φιπρονίλης του 2017 κατέδειξε ότι 
η ενημέρωση σχετικά με τον κίνδυνο δεν έχει εναρμονιστεί στα κράτη μέλη και δεν 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές και τις ευρωπαϊκές 
αξιολογήσεις κινδύνου. Επίσης, τότε υπήρξε δυσανάλογη ενημέρωση σε ένα ή περισσότερα 
κράτη μέλη από τις εθνικές αρχές.

Τροπολογία 229
Martin Häusling
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

το άρθρο 9 αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«Άρθρο 9

Δημόσια διαβούλευση

Ζητείται η γνώμη του κοινού με ανοικτό 
και διαφανή τρόπο, άμεσα ή μέσω 
αντιπροσωπευτικών οργάνων, κατά την 
ανάλυση του κινδύνου, καθώς και κατά 
την εκπόνηση, την αξιολόγηση και την 
αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα, εκτός εάν ο επείγων 
χαρακτήρας του θέματος δεν το 
επιτρέπει.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Να προστεθεί: «την ανάλυση του κινδύνου, καθώς και κατά...» Η παρούσα τροπολογία σχετικά 
με την αρχή της διαφάνειας που διέπει τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 συνάδει με την 
πρόθεση της Επιτροπής να ενισχύσει τη διαφάνεια κατά τη διαδικασία ανάλυσης του κινδύνου.

Τροπολογία 230
Pavel Poc, Nicola Caputo, Martin Häusling, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. το άρθρο 10 αντικαθίσταται από 
το ακόλουθο κείμενο:

1. Με την επιφύλαξη των 
εφαρμοστέων διατάξεων της κοινοτικής 
και της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με 
την πρόσβαση σε έγγραφα, όταν 
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υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι μια τροφή 
ή ζωοτροφή ενδέχεται να θέσει σε 
κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή την υγεία 
των ζώων, οι δημόσιες αρχές λαμβάνουν 
κατάλληλα και έγκαιρα μέτρα για να 
ενημερώσουν το ευρύ κοινό σχετικά με τη 
φύση του κινδύνου για την υγεία, 
προσδιορίζοντας, με τον πληρέστερο 
δυνατό τρόπο, τα σχετικά προϊόντα, τον 
κίνδυνο που μπορεί να προκαλούν και τα 
μέτρα που λαμβάνονται ή πρόκειται να 
ληφθούν για την πρόληψη, τη μείωση ή 
την εξάλειψη του εν λόγω κινδύνου. Η 
παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται 
επίσης στην περίπτωση που υπάρχουν 
υπόνοιες για μη συμμόρφωση ως 
αποτέλεσμα πιθανών σκόπιμων 
παραβάσεων της ισχύουσας ενωσιακής 
νομοθεσίας, οι οποίες διαπράττονται με 
δόλιες ή παραπλανητικές πρακτικές.

2. Για την εξασφάλιση της 
ομοιόμορφης εφαρμογής της παραγράφου 
1 του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με 
τις λεπτομέρειες της εφαρμογής της εντός 
12 μηνών από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 231
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 22 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α) Στο άρθρο 22 παράγραφος 7 
δεύτερο εδάφιο προστίθεται η ακόλουθη 
φράση:

«Ενεργεί σε συνεργασία με τους λοιπούς 
οργανισμούς αξιολόγησης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία επιδιώκονται η ανάθεση νομικής εντολής στην EFSA και ο 
συντονισμός μεταξύ των οργανισμών, επειδή απαιτούνται σε εγκάρσιο επίπεδο ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη όλες οι περιπτώσεις έκθεσης σε χημικές ουσίες στις οποίες ενδέχεται να 
εκτεθούν ο πληθυσμός και το περιβάλλον.

Τροπολογία 232
Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το άρθρο 23 τροποποιείται ως εξής:

Τα καθήκοντα της Αρχής είναι τα 
ακόλουθα:

α) παρέχει στα θεσμικά όργανα της 
Ένωσης και στα κράτη μέλη τις 
καλύτερες δυνατές επιστημονικές γνώμες 
σε όλες τις περιπτώσεις που αυτό 
προβλέπεται από την ενωσιακή 
νομοθεσία και σε οποιοδήποτε ζήτημα 
εμπίπτει στο πλαίσιο της αποστολής της,

β) προωθεί και συντονίζει, στο 
πλαίσιο εγκάρσιας προσέγγισης, την 
ανάπτυξη ομοιόμορφων μεθόδων 
αξιολόγησης του κινδύνου στους τομείς 
που εμπίπτουν στην αποστολή της, 
ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη τις
επιπτώσεις «κοκτέιλ» των χημικών 
ουσιών που ενδέχεται να έχουν συνέπειες 
για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον,

γ) παρέχει επιστημονική και τεχνική 
υποστήριξη στην Επιτροπή στους τομείς 
που εμπίπτουν στην αποστολή της και, 
όποτε της ζητείται, στην ερμηνεία και την 
εξέταση γνωμοδοτήσεων εκτίμησης 
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κινδύνου,

δ) αναθέτει τη διεξαγωγή των 
επιστημονικών μελετών που είναι 
απαραίτητες για την επίτευξη της 
αποστολής της,

ε) διερευνά, συλλέγει, ομαδοποιεί, 
αναλύει και συνοψίζει τα επιστημονικά 
και τεχνικά δεδομένα που συνδέονται με 
τους τομείς της αποστολής της,

στ) αναλαμβάνει δράσεις για να 
εντοπίσει και να χαρακτηρίσει 
αναδυόμενους κινδύνους, στα πλαίσια 
των τομέων αποστολής της,

ζ) καθιερώνει σύστημα δικτύωσης 
των οργανισμών που δρουν στους τομείς 
της αποστολής της και είναι υπεύθυνη για 
τη λειτουργία του,

η) παρέχει επιστημονική και τεχνική 
βοήθεια στην Επιτροπή όταν αυτή το 
ζητά, κατά τις διαδικασίες διαχείρισης 
κρίσεων που εφαρμόζει η Επιτροπή όσον 
αφορά την ασφάλεια των τροφίμων και 
των ζωοτροφών,

θ) παρέχει επιστημονική και τεχνική 
βοήθεια, όταν το ζητεί η Επιτροπή, 
προκειμένου να βελτιωθεί η συνεργασία 
μεταξύ της Ένωσης, των χωρών που 
έχουν υποβάλει αίτηση ένταξης, των 
διεθνών οργανισμών και τρίτων χωρών, 
στους τομείς της αποστολής της,

ι) εξασφαλίζει ότι το κοινό και τα 
ενδιαφερόμενα μέρη λαμβάνουν ταχεία, 
αξιόπιστη, αντικειμενική και κατανοητή 
πληροφόρηση στα πλαίσια των τομέων 
της αποστολής της,

ια) διατυπώνει ανεξάρτητα τα 
συμπεράσματα και τους 
προσανατολισμούς της σε θέματα που 
εμπίπτουν στο πεδίο της αποστολής της,

ιβ) εκτελεί οποιοδήποτε άλλο 
καθήκον της αναθέτει η Επιτροπή στο 
πλαίσιο της αποστολής της.

Or. fr
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Τροπολογία 233
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 β (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 23 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β) Στο άρθρο 23, το στοιχείο β) 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

β) προωθεί και συντονίζει, στο 
πλαίσιο εγκάρσιας προσέγγισης, την 
ανάπτυξη ενιαίων μεθόδων αξιολόγησης 
του κινδύνου στους τομείς που εμπίπτουν 
στην αποστολή της, ειδικότερα 
λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις 
«κοκτέιλ» των χημικών ουσιών που 
ενδέχεται να έχουν συνέπειες για την 
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία προτείνεται να διεξάγεται η ευρωπαϊκή διαδικασία αξιολόγησης 
χημικών ουσιών στο πλαίσιο μιας συντονισμένης προσέγγισης από το σύνολο των 
εμπλεκόμενων φορέων. Στη διαδικασία αυτή, η EFSA οφείλει να αναλάβει ουσιαστικό ρόλο. 
Επιπλέον, είναι σημαντικό οι αξιολογητές να ενσωματώνουν στις εργασίες τους την αξιολόγηση 
των επιπτώσεων «κοκτέιλ», ώστε να καταρτίζονται κατάλληλα μέτρα διαχείρισης.

Τροπολογία 234
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 γ (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ) Τα ακόλουθα στοιχεία 
προστίθενται στο άρθρο 24:
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δ α) επιτροπή δεοντολογίας·

δ β) επιτροπή επιλογής των μελετών 
επαλήθευσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Με την παρούσα τροπολογία προτείνεται να επέλθει η διαφάνεια (που επιδιώκεται με το σχέδιο 
κανονισμού) μέσω εναρμονισμένης προσέγγισης των κανόνων που αφορούν τις συγκρούσεις 
συμφερόντων, και προτείνεται να συσταθεί επιτροπή δεοντολογίας εντός της EFSA.

Τροπολογία 235
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 α – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ένα μέλος το οποίο διορίζεται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με δικαίωμα 
ψήφου·

β) δύο μέλη και τα αντίστοιχα 
αναπληρωματικά μέλη τα οποία 
διορίζονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και εκπροσωπούν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με δικαίωμα 
ψήφου·

Or. en

Τροπολογία 236
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 α – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ένα μέλος το οποίο διορίζεται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με δικαίωμα 
ψήφου·

β) δύο μέλη και δύο 
αναπληρωματικά μέλη τα οποία 
διορίζονται από το Ευρωπαϊκό 
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Κοινοβούλιο, με δικαίωμα ψήφου·

Or. en

Τροπολογία 237
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 α – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ένα μέλος το οποίο διορίζεται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με δικαίωμα 
ψήφου·

β) δύο μέλη και δύο 
αναπληρωματικά μέλη τα οποία 
διορίζονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, με δικαίωμα ψήφου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή με βάση την τρέχουσα πρακτική σε άλλους οργανισμούς.

Τροπολογία 238
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 α – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ένα μέλος το οποίο διορίζεται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με δικαίωμα 
ψήφου·

β) ένα μέλος και ένα 
αναπληρωματικό μέλος τα οποία 
διορίζονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, με δικαίωμα ψήφου·

Or. en
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Τροπολογία 239
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 α – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ένα μέλος το οποίο διορίζεται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με δικαίωμα 
ψήφου·

β) δύο μέλη τα οποία διορίζονται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με δικαίωμα 
ψήφου·

Or. en

Τροπολογία 240
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 α – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τέσσερα μέλη με δικαίωμα ψήφου, 
τα οποία εκπροσωπούν τα συμφέροντα 
της κοινωνίας των πολιτών και της 
αλυσίδας τροφίμων, και συγκεκριμένα ένα 
μέλος από οργανώσεις καταναλωτών, ένα 
μέλος από περιβαλλοντικές μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, ένα μέλος από 
οργανώσεις γεωργών και ένα μέλος από 
οργανώσεις της βιομηχανίας. Τα εν λόγω 
μέλη διορίζονται από το Συμβούλιο ύστερα 
από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, βάσει καταλόγου τον οποίο 
καταρτίζει η Επιτροπή και ο οποίος 
περιλαμβάνει περισσότερα ονόματα από 
τον αριθμό των θέσεων που πρόκειται να 
καλυφθούν. Ο κατάλογος που καταρτίζεται 
από την Επιτροπή διαβιβάζεται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με τα 
σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης. Το 
ταχύτερο δυνατόν και εντός τριών μηνών 
από την κοινοποίηση αυτή, το Ευρωπαϊκό 

γ) πέντε μέλη με δικαίωμα ψήφου, τα 
οποία εκπροσωπούν την κοινωνία των 
πολιτών και την αλυσίδα τροφίμων, και 
συγκεκριμένα ένα μέλος από οργανώσεις 
καταναλωτών, ένα μέλος από 
περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, ένα μέλος από μη 
κυβερνητικούς οργανισμούς δημόσιας 
υγείας, ένα μέλος από οργανώσεις για την 
υγεία των ζώων και ένα μέλος από τη 
βιομηχανία γεωργικών τροφίμων. Τα εν 
λόγω μέλη διορίζονται από το Συμβούλιο 
ύστερα από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, βάσει καταλόγου τον οποίο 
καταρτίζει η Επιτροπή και ο οποίος 
περιλαμβάνει περισσότερα ονόματα από 
τον αριθμό των θέσεων που πρόκειται να 
καλυφθούν. Ο κατάλογος που καταρτίζεται 
από την Επιτροπή διαβιβάζεται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με τα 
σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης. Το 



AM\1162805EL.docx 125/168 PE627.781v01-00

EL

Κοινοβούλιο μπορεί να υποβάλει τις 
απόψεις του για να εξεταστούν από το 
Συμβούλιο, το οποίο εν συνεχεία διορίζει 
τα εν λόγω μέλη.

ταχύτερο δυνατόν και εντός τριών μηνών 
από την κοινοποίηση αυτή, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο μπορεί να υποβάλει τις 
απόψεις του για να εξεταστούν από το 
Συμβούλιο, το οποίο εν συνεχεία διορίζει 
τα εν λόγω μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2008 είναι η υψηλού επιπέδου προστασία της 
ανθρώπινης υγείας. Στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να περιλαμβάνεται 
εκπρόσωπος των οργανώσεων υγείας. Το διοικητικό συμβούλιο εξασφαλίζει την εκτέλεση της 
αποστολής της Αρχής, διορίζει τα μέλη των επιστημονικών ομάδων και εκδίδει το πρόγραμμα 
της Αρχής. Επομένως, τα διοριζόμενα μέλη θα πρέπει να εκπροσωπούν τους οργανισμούς τους 
και να παρουσιάζουν τις απόψεις τους, αλλά ρόλος τους δεν θα πρέπει να είναι να 
εκπροσωπούν τα συμφέροντα ή να ασκούν πιέσεις υπέρ των συμφερόντων της βιομηχανίας.

Τροπολογία 241
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 α – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τέσσερα μέλη με δικαίωμα ψήφου, 
τα οποία εκπροσωπούν τα συμφέροντα 
της κοινωνίας των πολιτών και της 
αλυσίδας τροφίμων, και συγκεκριμένα ένα 
μέλος από οργανώσεις καταναλωτών, ένα 
μέλος από περιβαλλοντικές μη 
κυβερνητικές οργανώσεις, ένα μέλος από 
οργανώσεις γεωργών και ένα μέλος από 
οργανώσεις της βιομηχανίας. Τα εν λόγω 
μέλη διορίζονται από το Συμβούλιο ύστερα 
από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, βάσει καταλόγου τον οποίο 
καταρτίζει η Επιτροπή και ο οποίος 
περιλαμβάνει περισσότερα ονόματα από 
τον αριθμό των θέσεων που πρόκειται να 
καλυφθούν. Ο κατάλογος που καταρτίζεται 
από την Επιτροπή διαβιβάζεται στο 

γ) τέσσερα μέλη με δικαίωμα ψήφου, 
τα οποία εκπροσωπούν την κοινωνία των 
πολιτών, και συγκεκριμένα δύο μέλη από 
οργανώσεις καταναλωτών και δύο μέλη
από περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές 
οργανώσεις. Τα εν λόγω μέλη διορίζονται 
από το Συμβούλιο ύστερα από 
διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, βάσει καταλόγου τον οποίο 
καταρτίζει η Επιτροπή και ο οποίος 
περιλαμβάνει περισσότερα ονόματα από 
τον αριθμό των θέσεων που πρόκειται να 
καλυφθούν. Ο κατάλογος που καταρτίζεται 
από την Επιτροπή διαβιβάζεται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με τα 
σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης. Το 
ταχύτερο δυνατόν και εντός τριών μηνών 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με τα 
σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης. Το 
ταχύτερο δυνατόν και εντός τριών μηνών 
από την κοινοποίηση αυτή, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο μπορεί να υποβάλει τις 
απόψεις του για να εξεταστούν από το 
Συμβούλιο, το οποίο εν συνεχεία διορίζει 
τα εν λόγω μέλη.

από την κοινοποίηση αυτή, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο μπορεί να υποβάλει τις 
απόψεις του για να εξεταστούν από το 
Συμβούλιο, το οποίο εν συνεχεία διορίζει 
τα εν λόγω μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το διοικητικό συμβούλιο της EFSA αποτελεί το πρόσωπο της EFSA, καθώς εξασφαλίζει την 
ουδετερότητα και την αντικειμενικότητα της Αρχής. Συνήθως η βιομηχανία προσεγγίζει την 
EFSA όσον αφορά τις εγκρίσεις προϊόντων. Επομένως, η ένταξη εκπροσώπων της βιομηχανίας 
και των γεωργών στο ΔΣ της EFSA είναι βέβαιο ότι δεν θα βοηθήσει στην ανάκτηση της 
εμπιστοσύνης του κοινού στην EFSA. Σύμφωνα με το άρθρο 42, η Αρχή έχει μολαταύτα τη 
δυνατότητα να έρχεται σε επαφή με εκπροσώπους της βιομηχανίας ή των γεωργών σε ειδικές 
περιπτώσεις, εάν είναι αναγκαίο.

Τροπολογία 242
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 α – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τέσσερα μέλη με δικαίωμα ψήφου, 
τα οποία εκπροσωπούν τα συμφέροντα της 
κοινωνίας των πολιτών και της αλυσίδας 
τροφίμων, και συγκεκριμένα ένα μέλος 
από οργανώσεις καταναλωτών, ένα μέλος 
από περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, ένα μέλος από οργανώσεις 
γεωργών και ένα μέλος από οργανώσεις 
της βιομηχανίας. Τα εν λόγω μέλη 
διορίζονται από το Συμβούλιο ύστερα από 
διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, βάσει καταλόγου τον οποίο 
καταρτίζει η Επιτροπή και ο οποίος 
περιλαμβάνει περισσότερα ονόματα από 
τον αριθμό των θέσεων που πρόκειται να 

γ) πέντε μέλη με δικαίωμα ψήφου, τα 
οποία εκπροσωπούν τα συμφέροντα της 
κοινωνίας των πολιτών και των 
εργαζομένων της αλυσίδας τροφίμων, και 
συγκεκριμένα ένα μέλος από οργανώσεις 
υγείας, ένα μέλος από οργανώσεις
καταναλωτών, ένα μέλος από 
περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, ένα μέλος από οργανώσεις 
γεωργών και ένα μέλος από οργανώσεις 
της βιομηχανίας. Τα εν λόγω μέλη 
διορίζονται από το Συμβούλιο ύστερα από 
διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, βάσει καταλόγου τον οποίο 
καταρτίζει η Επιτροπή και ο οποίος 
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καλυφθούν. Ο κατάλογος που καταρτίζεται 
από την Επιτροπή διαβιβάζεται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με τα 
σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης. Το 
ταχύτερο δυνατόν και εντός τριών μηνών 
από την κοινοποίηση αυτή, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο μπορεί να υποβάλει τις 
απόψεις του για να εξεταστούν από το 
Συμβούλιο, το οποίο εν συνεχεία διορίζει 
τα εν λόγω μέλη.

περιλαμβάνει περισσότερα ονόματα από 
τον αριθμό των θέσεων που πρόκειται να 
καλυφθούν. Ο κατάλογος που καταρτίζεται 
από την Επιτροπή διαβιβάζεται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με τα 
σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης. Το 
ταχύτερο δυνατόν και εντός τριών μηνών 
από την κοινοποίηση αυτή, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο μπορεί να υποβάλει τις 
απόψεις του για να εξεταστούν από το
Συμβούλιο, το οποίο εν συνεχεία διορίζει 
τα εν λόγω μέλη.

Or. en

Τροπολογία 243
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η θητεία των μελών και των 
αναπληρωματικών μελών είναι τετραετής.
Ωστόσο, η θητεία των μελών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1α 
στοιχεία α) και β) δεν έχει περιορισμένη 
χρονική διάρκεια. Η θητεία των μελών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1α 
στοιχείο γ) μπορεί να ανανεωθεί μόνον 
άπαξ.»,

2. Η θητεία των μελών και των 
αναπληρωματικών μελών είναι τετραετής. 
Η θητεία των μελών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1α στοιχείο γ) μπορεί να 
ανανεωθεί μόνον άπαξ.»,

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να είναι δυνατή η επανεξέταση και σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής διοίκησης, η θητεία 
δεν θα πρέπει να έχει απεριόριστη διάρκεια. Αυτή είναι και η τρέχουσα πρακτική σε άλλους 
οργανισμούς.
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Τροπολογία 244
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στο άρθρο 26, παράγραφος 2, 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: 

«η α) την απουσία συγκρούσεων 
συμφερόντων εντός της Αρχής και την 
πλήρη εφαρμογή των αρχών που διέπουν 
την ανάλυση του κινδύνου, σύμφωνα με 
το άρθρο 6 του παρόντος κανονισμού.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο διευθύνων σύμβουλος της Αρχής δεν θα πρέπει να εκτελεί μόνο διοικητικά καθήκοντα. Θα 
πρέπει επίσης να μεριμνά για την εφαρμογή από την Αρχή όλων των αρχών και των στόχων της 
γενικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα και ιδίως των αρχών που διέπουν την ανάλυση του 
κινδύνου.

Τροπολογία 245
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 27 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 27 παράγραφος 4, το 
στοιχείο δ) αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«δ) στις περιπτώσεις που η Αρχή ή 
ένα κράτος μέλος εντοπίσει διαφαινόμενο 
κίνδυνο ή την πιθανότητα κινδύνου. Στην 
εν λόγω περίπτωση και εφόσον υπάρχει 
συντρέχουσα αρμοδιότητα σχετικά με την 
ανάλυση κινδύνου ενός προϊόντος, 
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απαιτείται αξιολόγηση και δέουσα 
διαχείριση του εν λόγω διαφαινόμενου 
κινδύνου ή της πιθανότητας κινδύνου είτε 
από την Αρχή είτε από τα αρμόδια 
όργανα των κρατών μελών.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Νέα διατύπωση στην περίπτωση διαφαινόμενου κινδύνου... Στον φάκελο της γλυφοσάτης, η 
EFSA εντόπισε ότι υπήρχε πιθανότητα κινδύνου όσον αφορά το μείγμα των δραστικών ουσιών 
με ορισμένες βοηθητικές ουσίες αλλά, λόγω της συντρέχουσας αρμοδιότητας με τις αρμόδιες 
αρχών των κρατών μελών, δεν πραγματοποιήθηκε πλήρη αξιολόγηση και διαχείριση του εν 
λόγω εντοπισθέντος κινδύνου. Η EFSA δεν θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποφεύγει την 
αρμοδιότητά της σε τέτοιου είδους περιπτώσεις.

Τροπολογία 246
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο -α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 28 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) Στο τέλος της παραγράφου 3 
προστίθεται η ακόλουθη πρόταση:

«Οι επιστημονικοί εμπειρογνώμονες είναι 
επιστήμονες που διεξάγουν ενεργά έρευνα 
και δημοσιεύουν τα ερευνητικά ευρήματά 
τους σε επιστημονικά περιοδικά κατόπιν 
αξιολόγησης από ομοτίμους.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συγκεκριμένη πρόταση θα πρέπει να προστεθεί στο υπάρχον κείμενο «Η επιστημονική 
επιτροπή απαρτίζεται από τους προέδρους των επιστημονικών ομάδων και από 6 ανεξάρτητους 
επιστημονικούς εμπειρογνώμονες που δεν ανήκουν σε κάποια από τις επιστημονικές ομάδες.». 
Η διάταξη αυτή είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η αριστεία των γνωμοδοτήσεων της 
EFSA. Σήμερα, πολλοί από τους «επιστημονικούς εμπειρογνώμονες» είναι δημόσιοι υπάλληλοι 
με ελάχιστες ή χωρίς καθόλου δημοσιεύσεις.
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Τροπολογία 247
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο -α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-α) Η εισαγωγική πρόταση της 
παραγράφου 4 τροποποιείται ως εξής:

«Οι επιστημονικές ομάδες αποτελούνται 
από ανεξάρτητους επιστημονικούς 
εμπειρογνώμονες που διεξάγουν ενεργά 
έρευνα και δημοσιεύουν τα ερευνητικά 
ευρήματά τους σε επιστημονικά 
περιοδικά κατόπιν αξιολόγησης από 
ομοτίμους.»

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός αναφέρει επί του παρόντος το εξής: «Η επιστημονικές ομάδες αποτελούνται από 
ανεξάρτητους επιστημονικούς εμπειρογνώμονες.» Η διάταξη αυτή είναι απαραίτητη για να 
εξασφαλιστεί η αριστεία των γνωμοδοτήσεων της EFSA. Σήμερα, πολλοί από τους 
«επιστημονικούς εμπειρογνώμονες» είναι δημόσιοι υπάλληλοι με ελάχιστες ή χωρίς καθόλου 
δημοσιεύσεις.

Τροπολογία 248
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 28 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα μέλη της επιστημονικής 
επιτροπής που δεν είναι μέλη 
επιστημονικής ομάδας και τα επιπρόσθετα 
μέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 5β

5. Τα μέλη της επιστημονικής 
επιτροπής που δεν είναι μέλη 
επιστημονικής ομάδας, τα μέλη των 
επιστημονικών ομάδων και τα 
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διορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο, 
το οποίο ενεργεί ύστερα από πρόταση του 
διευθύνοντος συμβούλου, για πενταετή 
ανανεώσιμη θητεία, αφού δημοσιευθεί 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συναφή 
σημαντικά επιστημονικά περιοδικά και 
στον δικτυακό τόπο της Αρχής.»,

επιπρόσθετα μέλη που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5α διορίζονται από το 
διοικητικό συμβούλιο για πενταετή 
ανανεώσιμη θητεία, σύμφωνα με την 
ακόλουθη διαδικασία:

α) πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, σε συναφή σημαντικά 
επιστημονικά περιοδικά και στον 
δικτυακό τόπο της Αρχής·

β) τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την 
ευρεία διάδοση της πρόσκλησης 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην 
επιστημονική κοινότητα·

γ) με βάση τις αιτήσεις που 
λαμβάνονται και σύμφωνα με την 
πολιτική ανεξαρτησίας της Αρχής και 
τους εκτελεστικούς κανόνες που ισχύουν 
για τα μέλη των επιστημονικών ομάδων, 
ο διευθύνων σύμβουλος καταρτίζει για 
κάθε επιστημονική ομάδα έναν κατάλογο 
εμπειρογνωμόνων μεγαλύτερο του 
αριθμού των προς διορισμό μελών. Ο 
διευθύνων σύμβουλος δύναται να μην 
καταρτίσει τον εν λόγω κατάλογο εάν 
μπορεί να αιτιολογήσει ότι οι αιτήσεις 
που ελήφθησαν δεν του επιτρέπουν, 
δεδομένων των κριτηρίων επιλογής που 
προβλέπονται στο στοιχείο δ) της 
παρούσας παραγράφου, να καταρτίσει 
μεγαλύτερο κατάλογο. Ο διευθύνων 
σύμβουλος υποβάλλει τον κατάλογο στο 
διοικητικό συμβούλιο για τον διορισμό.

δ) Ο ορισμός υποψηφίων από τα 
κράτη μέλη, η επιλογή από τον 
διευθύνοντα σύμβουλο και οι διορισμοί 
από το διοικητικό συμβούλιο 
πραγματοποιούνται με βάση τα ακόλουθα 
κριτήρια:

i) υψηλού επιπέδου επιστημονική 
εμπειρογνωσία·
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ii) ανεξαρτησία και απουσία 
σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με το 
άρθρο 37 παράγραφος 2, καθώς και την 
πολιτική ανεξαρτησίας της Αρχής και 
τους κανόνες εφαρμογής σχετικά με την 
ανεξαρτησία των μελών των 
επιστημονικών ομάδων·

iii) κάλυψη των αναγκών για ειδική 
διεπιστημονική εμπειρογνωσία της 
ομάδας στην οποία θα διοριστούν και 
τήρηση του ισχύοντος γλωσσικού 
καθεστώτος.

ε) Το διοικητικό συμβούλιο 
διασφαλίζει την επίτευξη της ευρύτερης 
δυνατής γεωγραφικής κατανομής στους 
τελικούς διορισμούς.

Or. en

Τροπολογία 249
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο α
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 28 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα μέλη της επιστημονικής 
επιτροπής που δεν είναι μέλη 
επιστημονικής ομάδας και τα επιπρόσθετα
μέλη που αναφέρονται στην παράγραφο 
5β διορίζονται από το διοικητικό 
συμβούλιο, το οποίο ενεργεί ύστερα από 
πρόταση του διευθύνοντος συμβούλου, για 
πενταετή ανανεώσιμη θητεία, αφού 
δημοσιευθεί πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συναφή 
σημαντικά επιστημονικά περιοδικά και 
στον δικτυακό τόπο της Αρχής.»,

5. Τα μέλη της επιστημονικής 
επιτροπής που δεν είναι μέλη 
επιστημονικής ομάδας και τα μέλη των 
επιστημονικών ομάδων διορίζονται από 
το διοικητικό συμβούλιο, το οποίο ενεργεί 
ύστερα από πρόταση του διευθύνοντος 
συμβούλου, για πενταετή ανανεώσιμη 
θητεία, αφού δημοσιευθεί πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε 
συναφή σημαντικά επιστημονικά 
περιοδικά και στον δικτυακό τόπο της 
Αρχής. Η Αρχή κινεί τη διαδικασία 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
έπειτα από διαβούλευση με το διοικητικό 
συμβούλιο σχετικά με τα κριτήρια και 
τους τομείς εμπειρογνωμοσύνης.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία έχει ως στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή εμπλοκή του διοικητικού συμβουλίου 
της EFSA, όπου εκπροσωπούνται τα κράτη μέλη, στη διαδικασία διορισμού των 
εμπειρογνωμόνων των επιστημονικών ομάδων της EFSA. Επίσης, δίνει στα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα να αποφεύγουν να διοργανώνουν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε εθνικό 
επίπεδο, καθώς μια τέτοια διαδικασία ενέχει τον κίνδυνο μεγάλης ετερογένειας στην εφαρμογή 
των κανόνων που αφορούν την ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών.

Τροπολογία 250
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 28 – παράγραφος 5 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«5α. Τα μέλη των επιστημονικών 
ομάδων διορίζονται από το διοικητικό 
συμβούλιο για πενταετή ανανεώσιμη 
θητεία σύμφωνα με την ακόλουθη 
διαδικασία:

διαγράφεται

α) Ο διευθύνων σύμβουλος, έπειτα 
από διαβούλευση με το διοικητικό 
συμβούλιο, αποστέλλει στα κράτη μέλη 
αίτημα σχετικά με την ειδική 
διεπιστημονική εμπειρογνωσία που 
απαιτείται σε κάθε επιστημονική ομάδα 
και αναφέρει τον αριθμό των 
εμπειρογνωμόνων που πρέπει να οριστούν 
από τα κράτη μέλη. Ο διευθύνων 
σύμβουλος κοινοποιεί στα κράτη μέλη 
την πολιτική ανεξαρτησίας της Αρχής και 
τους κανόνες εφαρμογής που ισχύουν για 
τα μέλη των επιστημονικών ομάδων. Τα 
κράτη μέλη προκηρύσσουν πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία 
αποτελεί τη βάση για τον ορισμό των 
υποψηφίων τους. Ο διευθύνων σύμβουλος 
ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο για 
τα αιτήματα που διαβιβάστηκαν στα 
κράτη μέλη.
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β) Τα κράτη μέλη ορίζουν 
εμπειρογνώμονες με σκοπό να 
συμπληρωθεί συνολικά ο αριθμός τον 
οποίο υποδεικνύει ο διευθύνων 
σύμβουλος. Κάθε κράτος μέλος ορίζει 
τουλάχιστον 12 επιστημονικούς 
εμπειρογνώμονες. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να ορίσουν υπηκόους άλλων 
κρατών μελών. 

γ) Με βάση τους οριζόμενους από τα 
κράτη μέλη υποψηφίους, ο διευθύνων 
σύμβουλος καταρτίζει για κάθε 
επιστημονική ομάδα κατάλογο 
εμπειρογνωμόνων ο οποίος είναι 
μεγαλύτερος από τον αριθμό των μελών 
που πρόκειται να διοριστούν. Ο 
διευθύνων σύμβουλος δύναται να μην 
καταρτίσει τον εν λόγω κατάλογο εάν 
μπορεί να αιτιολογήσει ότι οι 
υποψηφιότητες που ελήφθησαν δεν του 
επιτρέπουν, δεδομένων των κριτηρίων 
επιλογής που προβλέπονται στο στοιχείο 
δ) της παρούσας παραγράφου, να 
καταρτίσει μεγαλύτερο κατάλογο. Ο 
διευθύνων σύμβουλος υποβάλλει τον 
κατάλογο στο διοικητικό συμβούλιο για 
τον διορισμό.

δ) Ο ορισμός υποψηφίων από τα 
κράτη μέλη, η επιλογή από τον 
διευθύνοντα σύμβουλο και οι διορισμοί 
από το διοικητικό συμβούλιο 
πραγματοποιούνται με βάση τα ακόλουθα 
κριτήρια:

i) υψηλού επιπέδου επιστημονική 
εμπειρογνωσία·

ii) ανεξαρτησία και απουσία 
σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με το 
άρθρο 37 παράγραφος 2, καθώς και την 
πολιτική ανεξαρτησίας της Αρχής και 
τους κανόνες εφαρμογής σχετικά με την 
ανεξαρτησία των μελών των 
επιστημονικών ομάδων·

iii) κάλυψη των αναγκών για ειδική 
διεπιστημονική εμπειρογνωσία της 
ομάδας στην οποία θα διοριστούν και 
τήρηση του ισχύοντος γλωσσικού 
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καθεστώτος.

ε) Το διοικητικό συμβούλιο 
διασφαλίζει την επίτευξη της ευρύτερης 
δυνατής γεωγραφικής κατανομής στους 
τελικούς διορισμούς. 

Or. en

Τροπολογία 251
Pavel Poc, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 28 – παράγραφος 5 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) παρεμβάλλονται οι ακόλουθες 
παράγραφοι 5α έως 5ζ:

β) παρεμβάλλονται οι ακόλουθες 
παράγραφοι 5α έως 5στ:

«5α. Τα μέλη των επιστημονικών 
ομάδων διορίζονται από το διοικητικό 
συμβούλιο για πενταετή ανανεώσιμη 
θητεία σύμφωνα με την ακόλουθη 
διαδικασία:

«5α. Εάν η Αρχή διαπιστώσει έλλειψη 
ειδικής εμπειρογνωσίας σε μία ή 
περισσότερες ομάδες, ο διευθύνων 
σύμβουλος προτείνει στο διοικητικό 
συμβούλιο επιπρόσθετα μέλη για διορισμό 
στην ομάδα ή στις ομάδες σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στην 
παράγραφο 5.

α) Ο διευθύνων σύμβουλος, έπειτα 
από διαβούλευση με το διοικητικό 
συμβούλιο, αποστέλλει στα κράτη μέλη 
αίτημα σχετικά με την ειδική 
διεπιστημονική εμπειρογνωσία που 
απαιτείται σε κάθε επιστημονική ομάδα 
και αναφέρει τον αριθμό των 
εμπειρογνωμόνων που πρέπει να οριστούν 
από τα κράτη μέλη. Ο διευθύνων 
σύμβουλος κοινοποιεί στα κράτη μέλη 
την πολιτική ανεξαρτησίας της Αρχής και 
τους κανόνες εφαρμογής που ισχύουν για 
τα μέλη των επιστημονικών ομάδων. Τα 
κράτη μέλη προκηρύσσουν πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία 
αποτελεί τη βάση για τον ορισμό των 
υποψηφίων τους. Ο διευθύνων σύμβουλος 
ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο για 
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τα αιτήματα που διαβιβάστηκαν στα 
κράτη μέλη.

β) Τα κράτη μέλη ορίζουν 
εμπειρογνώμονες με σκοπό να 
συμπληρωθεί συνολικά ο αριθμός τον
οποίο υποδεικνύει ο διευθύνων 
σύμβουλος. Κάθε κράτος μέλος ορίζει 
τουλάχιστον 12 επιστημονικούς 
εμπειρογνώμονες. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να ορίσουν υπηκόους άλλων 
κρατών μελών.

γ) Με βάση τους οριζόμενους από τα 
κράτη μέλη υποψηφίους, ο διευθύνων 
σύμβουλος καταρτίζει για κάθε 
επιστημονική ομάδα κατάλογο 
εμπειρογνωμόνων ο οποίος είναι 
μεγαλύτερος από τον αριθμό των μελών 
που πρόκειται να διοριστούν. Ο 
διευθύνων σύμβουλος δύναται να μην 
καταρτίσει τον εν λόγω κατάλογο εάν 
μπορεί να αιτιολογήσει ότι οι 
υποψηφιότητες που ελήφθησαν δεν του 
επιτρέπουν, δεδομένων των κριτηρίων 
επιλογής που προβλέπονται στο στοιχείο 
δ) της παρούσας παραγράφου, να 
καταρτίσει μεγαλύτερο κατάλογο. Ο 
διευθύνων σύμβουλος υποβάλλει τον 
κατάλογο στο διοικητικό συμβούλιο για 
τον διορισμό.

δ) Ο ορισμός υποψηφίων από τα 
κράτη μέλη, η επιλογή από τον 
διευθύνοντα σύμβουλο και οι διορισμοί 
από το διοικητικό συμβούλιο 
πραγματοποιούνται με βάση τα ακόλουθα 
κριτήρια:

i) υψηλού επιπέδου επιστημονική 
εμπειρογνωσία·

ii) ανεξαρτησία και απουσία 
σύγκρουσης συμφερόντων σύμφωνα με το 
άρθρο 37 παράγραφος 2, καθώς και την 
πολιτική ανεξαρτησίας της Αρχής και 
τους κανόνες εφαρμογής σχετικά με την 
ανεξαρτησία των μελών των 
επιστημονικών ομάδων·

iii) κάλυψη των αναγκών για ειδική 
διεπιστημονική εμπειρογνωσία της 
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ομάδας στην οποία θα διοριστούν και 
τήρηση του ισχύοντος γλωσσικού 
καθεστώτος.

ε) Το διοικητικό συμβούλιο 
διασφαλίζει την επίτευξη της ευρύτερης 
δυνατής γεωγραφικής κατανομής στους 
τελικούς διορισμούς.

5β. Εάν η Αρχή διαπιστώσει έλλειψη 
ειδικής εμπειρογνωσίας σε μία ή 
περισσότερες ομάδες, ο διευθύνων 
σύμβουλος προτείνει στο διοικητικό 
συμβούλιο επιπρόσθετα μέλη για διορισμό 
στην ομάδα ή στις ομάδες σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στην 
παράγραφο 5.

5β. Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει, 
βάσει πρότασης του διευθύνοντος 
συμβούλου, κανόνες σχετικά με τη 
λεπτομερή οργάνωση και το 
χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών που 
προβλέπονται στις παραγράφους 5α και 
5β του παρόντος άρθρου.

5γ. Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει, 
βάσει πρότασης του διευθύνοντος 
συμβούλου, κανόνες σχετικά με τη 
λεπτομερή οργάνωση και το 
χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών που 
προβλέπονται στις παραγράφους 5α και 
5β του παρόντος άρθρου.

5γ. Τα μέλη των επιστημονικών 
ομάδων ενεργούν ανεξάρτητα και 
παραμένουν απαλλαγμένα από 
συγκρούσεις συμφερόντων όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 
και στον εσωτερικό κανονισμό της 
Αρχής. Έχουν τη δυνατότητα να 
αφιερώσουν τον χρόνο και την 
προσπάθεια που απαιτούνται ώστε να 
συμβάλουν στο έργο της Αρχής, δεν 
λαμβάνουν εντολές σε εθνικό επίπεδο και 
η ανεξάρτητη επιστημονική συμβολή 
τους στο σύστημα αξιολόγησης του 
κινδύνου σε ενωσιακό επίπεδο 
αναγνωρίζεται ως προτεραιότητα για την 
προστασία της ασφάλειας της αλυσίδας 
τροφίμων.

5δ. Τα κράτη μέλη θέτουν σε 
εφαρμογή μέτρα ώστε να διασφαλιστεί 
ότι τα μέλη των επιστημονικών ομάδων 
ενεργούν ανεξάρτητα και παραμένουν 
απαλλαγμένα από συγκρούσεις 
συμφερόντων όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 37 παράγραφος 2 και στον 
εσωτερικό κανονισμό της Αρχής. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέλη των 
επιστημονικών ομάδων έχουν τη 
δυνατότητα να αφιερώσουν τον χρόνο και 
την προσπάθεια που απαιτούνται ώστε να 
συμβάλουν στο έργο της Αρχής. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέλη των 
επιστημονικών ομάδων δεν λαμβάνουν 

5δ. Κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι δημόσιοι φορείς που 
απασχολούν αυτούς τους επιστημονικούς 
εμπειρογνώμονες και οι δημόσιοι φορείς 
που είναι αρμόδιοι για τον καθορισμό των 
προτεραιοτήτων των επιστημονικών 
φορέων που απασχολούν αυτούς τους 
εμπειρογνώμονες εφαρμόζουν τα μέτρα 
που είναι απαραίτητα για να 
εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των 
προϋποθέσεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5δ.
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εντολές σε εθνικό επίπεδο και ότι η 
ανεξάρτητη επιστημονική συμβολή τους 
στο σύστημα αξιολόγησης του κινδύνου 
σε ενωσιακό επίπεδο αναγνωρίζεται ως 
προτεραιότητα για την προστασία της 
ασφάλειας της αλυσίδας τροφίμων.

5ε. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι 
οι δημόσιοι φορείς που απασχολούν 
αυτούς τους επιστημονικούς 
εμπειρογνώμονες και οι δημόσιοι φορείς 
που είναι αρμόδιοι για τον καθορισμό των 
προτεραιοτήτων των επιστημονικών 
φορέων που απασχολούν αυτούς τους 
εμπειρογνώμονες εφαρμόζουν τα μέτρα 
που προβλέπονται στην παράγραφο 5δ. 

5ε. Η Αρχή υποστηρίζει τα καθήκοντα 
των ομάδων μεριμνώντας για την 
οργάνωση των εργασιών τους, ιδίως των 
προπαρασκευαστικών εργασιών οι οποίες 
εκτελούνται από το προσωπικό της 
Αρχής ή από τους ορισθέντες εθνικούς 
επιστημονικούς οργανισμούς που 
αναφέρονται στο άρθρο 36, μεταξύ άλλων 
και με την οργάνωση της δυνατότητας 
κατάρτισης επιστημονικών γνωμών προς 
αξιολόγηση από ομοτίμους, την οποία 
διενεργούν οι ομάδες πριν προβούν στην 
έγκρισή τους.

5στ. Η Αρχή υποστηρίζει τα 
καθήκοντα των ομάδων μεριμνώντας για 
την οργάνωση των εργασιών τους, ιδίως 
των προπαρασκευαστικών εργασιών οι 
οποίες εκτελούνται από το προσωπικό 
της Αρχής ή από τους ορισθέντες 
εθνικούς επιστημονικούς οργανισμούς 
που αναφέρονται στο άρθρο 36, μεταξύ 
άλλων και με την οργάνωση της 
δυνατότητας κατάρτισης επιστημονικών 
γνωμών προς αξιολόγηση από ομοτίμους, 
την οποία διενεργούν οι ομάδες πριν 
προβούν στην έγκρισή τους.

5στ. Κάθε ομάδα απαρτίζεται από 21 
μέλη κατ’ ανώτατο όριο.»,

5ζ. Κάθε ομάδα απαρτίζεται από 21 
μέλη κατ’ ανώτατο όριο.»,

Or. en

Τροπολογία 252
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 28 – παράγραφος 5 α– στοιχείο α
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) Ο διευθύνων σύμβουλος, έπειτα 
από διαβούλευση με το διοικητικό 
συμβούλιο, αποστέλλει στα κράτη μέλη 
αίτημα σχετικά με την ειδική 
διεπιστημονική εμπειρογνωσία που 
απαιτείται σε κάθε επιστημονική ομάδα 
και αναφέρει τον αριθμό των 
εμπειρογνωμόνων που πρέπει να οριστούν 
από τα κράτη μέλη. Ο διευθύνων 
σύμβουλος κοινοποιεί στα κράτη μέλη την 
πολιτική ανεξαρτησίας της Αρχής και τους 
κανόνες εφαρμογής που ισχύουν για τα 
μέλη των επιστημονικών ομάδων. Τα 
κράτη μέλη προκηρύσσουν πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία 
αποτελεί τη βάση για τον ορισμό των 
υποψηφίων τους. Ο διευθύνων σύμβουλος 
ενημερώνει το διοικητικό συμβούλιο για 
τα αιτήματα που διαβιβάστηκαν στα 
κράτη μέλη.

α) Ο διευθύνων σύμβουλος εκπονεί 
σχέδιο καταλόγου ενδεδειγμένων 
υποψηφιοτήτων, το οποίο περιλαμβάνει 
τουλάχιστον διπλάσιο αριθμό υποψηφίων 
από τον αναγκαίο για την πλήρωση των 
θέσεων των επιστημονικών ομάδων. Ο 
διευθύνων σύμβουλος γνωστοποιεί το 
σχέδιο καταλόγου υποψηφιοτήτων στο
διοικητικό συμβούλιο, υποδεικνύοντας
την ειδική διεπιστημονική εμπειρογνωσία 
που απαιτείται σε κάθε επιστημονική 
ομάδα και αναφέρει τον αριθμό των 
εμπειρογνωμόνων που πρέπει να οριστούν 
από τα κράτη μέλη. Ο διευθύνων 
σύμβουλος υπενθυμίζει στο διοικητικό 
συμβούλιο την πολιτική ανεξαρτησίας της 
Αρχής και τους κανόνες εφαρμογής που 
ισχύουν για τα μέλη των επιστημονικών 
ομάδων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία έχει ως στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή εμπλοκή του διοικητικού συμβουλίου 
της EFSA, όπου εκπροσωπούνται τα κράτη μέλη, στη διαδικασία διορισμού των 
εμπειρογνωμόνων των επιστημονικών ομάδων της EFSA. Επίσης, δίνει στα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα να αποφεύγουν να διοργανώνουν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε εθνικό 
επίπεδο, καθώς μια τέτοια διαδικασία ενέχει τον κίνδυνο μεγάλης ετερογένειας στην εφαρμογή 
των κανόνων που αφορούν την ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών.

Τροπολογία 253
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 28 – παράγραφος 5 α – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Τα κράτη μέλη ορίζουν β) Τα κράτη μέλη μπορούν στη 
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εμπειρογνώμονες με σκοπό να 
συμπληρωθεί συνολικά ο αριθμός τον 
οποίο υποδεικνύει ο διευθύνων 
σύμβουλος. Κάθε κράτος μέλος ορίζει 
τουλάχιστον 12 επιστημονικούς
εμπειρογνώμονες. Τα κράτη μέλη μπορούν 
να ορίσουν υπηκόους άλλων κρατών 
μελών.

συνέχεια να ορίζουν εμπειρογνώμονες για 
τους αναφερόμενους τομείς, εφόσον ο 
ορισμός στηρίζεται σε πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι
εμπειρογνώμονες που ορίζονται είναι 
επιστήμονες που διεξάγουν ενεργά έρευνα 
και δημοσιεύουν τα ερευνητικά ευρήματά 
τους σε επιστημονικά περιοδικά κατόπιν 
αξιολόγησης από ομοτίμους. Τα κράτη 
μέλη μπορούν να ορίσουν υπηκόους άλλων 
κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βάσει της τροπολογίας 20 του εισηγητή. Η διάταξη αυτή είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί 
η αριστεία των γνωμοδοτήσεων της EFSA. Σήμερα, πολλοί από τους «επιστημονικούς 
εμπειρογνώμονες» είναι δημόσιοι υπάλληλοι με ελάχιστες ή χωρίς καθόλου δημοσιεύσεις.

Τροπολογία 254
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 28 – παράγραφος 5 α– στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) Τα κράτη μέλη ορίζουν 
εμπειρογνώμονες με σκοπό να 
συμπληρωθεί συνολικά ο αριθμός τον 
οποίο υποδεικνύει ο διευθύνων 
σύμβουλος. Κάθε κράτος μέλος ορίζει 
τουλάχιστον 12 επιστημονικούς 
εμπειρογνώμονες. Τα κράτη μέλη 
μπορούν να ορίσουν υπηκόους άλλων 
κρατών μελών.

β) Το αργότερο τρεις μήνες αφού 
λάβει το σχέδιο καταλόγου 
υποψηφιοτήτων, το διοικητικό συμβούλιο 
εκφέρει τη γνώμη του για τους 
υποψηφίους που επέλεξε ο διευθύνων 
σύμβουλος·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία έχει ως στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή εμπλοκή του διοικητικού συμβουλίου 



AM\1162805EL.docx 141/168 PE627.781v01-00

EL

της EFSA, όπου εκπροσωπούνται τα κράτη μέλη, στη διαδικασία διορισμού των 
εμπειρογνωμόνων των επιστημονικών ομάδων της EFSA. Επίσης, δίνει στα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα να αποφεύγουν να διοργανώνουν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε εθνικό 
επίπεδο, καθώς μια τέτοια διαδικασία ενέχει τον κίνδυνο μεγάλης ετερογένειας στην εφαρμογή 
των κανόνων που αφορούν την ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών.

Τροπολογία 255
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 28 – παράγραφος 5 α – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) Πέραν από τους εμπειρογνώμονες 
που κατά περίπτωση ορίζονται από τα 
κράτη μέλη, η Αρχή δημοσιεύει 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις σχετικές 
επιστημονικές δημοσιεύσεις αιχμής και 
στον δικτυακό τόπο της Αρχής και 
προσεγγίζει ενεργά τα σχετικά 
ακαδημαϊκά ιδρύματα στους διάφορους 
τομείς εμπειρογνωσίας. Τα κράτη μέλη 
εξασφαλίζουν την ευρεία διάδοση της 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
στην επιστημονική κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βάσει της τροπολογίας 21 του εισηγητή. Η διάταξη αυτή είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί 
η αριστεία των γνωμοδοτήσεων της EFSA. Σήμερα, πολλοί από τους «επιστημονικούς 
εμπειρογνώμονες» είναι δημόσιοι υπάλληλοι με ελάχιστες ή χωρίς καθόλου δημοσιεύσεις.

Τροπολογία 256
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 28 – παράγραφος 5 α – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) Με βάση τους οριζόμενους από τα 
κράτη μέλη υποψηφίους, ο διευθύνων 
σύμβουλος καταρτίζει για κάθε 
επιστημονική ομάδα κατάλογο 
εμπειρογνωμόνων ο οποίος είναι 
μεγαλύτερος από τον αριθμό των μελών 
που πρόκειται να διοριστούν. Ο διευθύνων 
σύμβουλος δύναται να μην καταρτίσει τον 
εν λόγω κατάλογο εάν μπορεί να 
αιτιολογήσει ότι οι υποψηφιότητες που 
ελήφθησαν δεν του επιτρέπουν, δεδομένων 
των κριτηρίων επιλογής που προβλέπονται 
στο στοιχείο δ) της παρούσας παραγράφου, 
να καταρτίσει μεγαλύτερο κατάλογο. Ο 
διευθύνων σύμβουλος υποβάλλει τον 
κατάλογο στο διοικητικό συμβούλιο για 
τον διορισμό.

γ) Με βάση τις προτιμήσεις που 
εκφράζει το διοικητικό συμβούλιο, ο 
διευθύνων σύμβουλος καταρτίζει για κάθε 
επιστημονική ομάδα κατάλογο υποψηφίων
ο οποίος είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό 
των μελών που πρόκειται να διοριστούν.
Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, ο 
διευθύνων σύμβουλος λαμβάνει υπόψη τις 
απόψεις που εξέφρασε το διοικητικό 
συμβούλιο. Ο διευθύνων σύμβουλος 
δύναται να μην καταρτίσει τον εν λόγω 
κατάλογο εάν μπορεί να αιτιολογήσει ότι 
οι υποψηφιότητες που ελήφθησαν δεν του 
επιτρέπουν, δεδομένων των κριτηρίων 
επιλογής που προβλέπονται στο στοιχείο δ) 
της παρούσας παραγράφου, να καταρτίσει 
μεγαλύτερο κατάλογο. Ο διευθύνων 
σύμβουλος υποβάλλει τον κατάλογο στο 
διοικητικό συμβούλιο για τον διορισμό.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία έχει ως στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή εμπλοκή του διοικητικού συμβουλίου 
της EFSA, όπου εκπροσωπούνται τα κράτη μέλη, στη διαδικασία διορισμού των 
εμπειρογνωμόνων των επιστημονικών ομάδων της EFSA. Επίσης, δίνει στα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα να αποφεύγουν να διοργανώνουν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε εθνικό 
επίπεδο, καθώς μια τέτοια διαδικασία ενέχει τον κίνδυνο μεγάλης ετερογένειας στην εφαρμογή 
των κανόνων που αφορούν την ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών.

Τροπολογία 257
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 28 – παράγραφος 5 α – στοιχείο δ
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) Ο ορισμός υποψηφίων από τα 
κράτη μέλη, η επιλογή από τον 
διευθύνοντα σύμβουλο και οι διορισμοί 
από το διοικητικό συμβούλιο 
πραγματοποιούνται με βάση τα ακόλουθα 
κριτήρια:

δ) Η προεπιλογή που διενεργεί ο 
διευθύνων σύμβουλος, οι προτιμήσεις που 
εκφράζει το διοικητικό συμβούλιο, η 
επιλογή από τον διευθύνοντα σύμβουλο 
και οι διορισμοί από το διοικητικό 
συμβούλιο πραγματοποιούνται με βάση τα 
ακόλουθα κριτήρια:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία έχει ως στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή εμπλοκή του διοικητικού συμβουλίου 
της EFSA, όπου εκπροσωπούνται τα κράτη μέλη, στη διαδικασία διορισμού των 
εμπειρογνωμόνων των επιστημονικών ομάδων της EFSA. Επίσης, δίνει στα κράτη μέλη τη 
δυνατότητα να αποφεύγουν να διοργανώνουν προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε εθνικό 
επίπεδο, καθώς μια τέτοια διαδικασία ενέχει τον κίνδυνο μεγάλης ετερογένειας στην εφαρμογή 
των κανόνων που αφορούν την ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων των κρατών μελών.

Τροπολογία 258
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 28 – παράγραφος 5 α – στοιχείο δ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

i) υψηλού επιπέδου επιστημονική 
εμπειρογνωσία·

i) υψηλού επιπέδου επιστημονική 
εμπειρογνωσία· αυτό περιλαμβάνει 
τουλάχιστον την ενεργό διεξαγωγή 
έρευνας από τον εμπειρογνώμονα και τη 
δημοσίευση των ερευνητικών ευρημάτων 
του σε επιστημονικά περιοδικά κατόπιν 
αξιολόγησης από ομοτίμους·

Or. en

Τροπολογία 259
Simona Bonafè
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 28 – παράγραφος 5 α – στοιχείο δ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii) κάλυψη των αναγκών για ειδική 
διεπιστημονική εμπειρογνωσία της ομάδας 
στην οποία θα διοριστούν και τήρηση του 
ισχύοντος γλωσσικού καθεστώτος.

iii) κάλυψη των ικανοτήτων που 
απαιτούνται για την αξιολόγηση μιας 
συγκεκριμένης ουσίας και των αναγκών 
για ειδική διεπιστημονική εμπειρογνωσία 
της ομάδας στην οποία θα διοριστούν και 
τήρηση του ισχύοντος γλωσσικού 
καθεστώτος.

Or. en

Τροπολογία 260
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 28 – παράγραφος 5 α – στοιχείο δ – σημείο iii α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

iii α) διασφάλιση ότι η εμπειρογνωσία 
μιας ομάδας η οποία είναι υπεύθυνη για 
μια συγκεκριμένη αξιολόγηση 
ανταποκρίνεται στις απαιτούμενες 
ικανότητες για την εν λόγω αξιολόγηση, 
απόδειξη της κατανόησης ενός
συγκεκριμένου αντικειμένου και 
υιοθέτηση της πιο κατάλληλης 
μεθοδολογίας, η οποία διαφέρει αναλόγως 
του εάν πρόκειται για ενώσεις που 
προκύπτουν μέσω χημικής σύνθεσης ή 
φυσικές πολύπλοκες ουσίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς οι εταιρείες είναι πρόθυμες να επενδύσουν σε μελέτες για να αποδείξουν την 



AM\1162805EL.docx 145/168 PE627.781v01-00

EL

αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των προϊόντων που παρασκευάζονται από φυσικές 
ουσίες, η ομάδα που είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση πρέπει να διαθέτει τη σχετική 
εμπειρογνωσία προκειμένου να εξασφαλίζει ότι τα κριτήρια που καθορίζονται λαμβάνουν 
υπόψη τα χαρακτηριστικά των εν λόγω ουσιών και, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν σχετικά 
ή απολύτως επαρκή πρότυπα σε διεθνές επίπεδο, να προσδιορίζουν κατάλληλα πρότυπα.

Τροπολογία 261
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 28 – παράγραφος 5 β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Εάν η Αρχή διαπιστώσει έλλειψη 
ειδικής εμπειρογνωσίας σε μία ή 
περισσότερες ομάδες, ο διευθύνων 
σύμβουλος προτείνει στο διοικητικό
συμβούλιο επιπρόσθετα μέλη για διορισμό 
στην ομάδα ή στις ομάδες σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στην 
παράγραφο 5.

5β. Εάν η Αρχή διαπιστώσει έλλειψη 
ειδικής εμπειρογνωσίας σε μία ή 
περισσότερες ομάδες, ο διευθύνων 
σύμβουλος προτείνει στο διοικητικό 
συμβούλιο επιπρόσθετα μέλη για διορισμό 
στην ομάδα ή στις ομάδες σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στην 
παράγραφο 5. Τα εν λόγω επιπρόσθετα 
μέλη δύναται να διορίζονται για θητεία 
περιορισμένης διάρκειας, μεταξύ άλλων 
με σκοπό τη συνεργασία τους για την 
ανάλυση κινδύνου μιας μεμονωμένης 
αίτησης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχει λόγος να μην αλλάζουν τα πρόσωπα που εκπροσωπούν την Επιτροπή και το 
Κοινοβούλιο στο διοικητικό συμβούλιο.

Τροπολογία 262
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 28 – παράγραφος 5 β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Εάν η Αρχή διαπιστώσει έλλειψη 
ειδικής εμπειρογνωσίας σε μία ή 
περισσότερες ομάδες, ο διευθύνων 
σύμβουλος προτείνει στο διοικητικό 
συμβούλιο επιπρόσθετα μέλη για διορισμό 
στην ομάδα ή στις ομάδες σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στην 
παράγραφο 5.

5β. Εάν το διοικητικό συμβούλιο
διαπιστώσει έλλειψη ειδικής 
εμπειρογνωσίας σε μία ή περισσότερες 
ομάδες, ο διευθύνων σύμβουλος προτείνει 
στο διοικητικό συμβούλιο επιπρόσθετα 
μέλη για διορισμό στην ομάδα ή στις 
ομάδες σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στην παράγραφο 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη το ευρύ φάσμα σχετικής εμπειρογνωσίας του διοικητικού συμβουλίου, τον 
ρόλο και την αρμοδιότητά του όσον αφορά τον διορισμό των μελών της επιστημονικής ομάδας, 
είναι σκόπιμο να εντοπίζει το ίδιο το διοικητικό συμβούλιο ενδεχόμενα κενά στην 
εμπειρογνωσία των ομάδων.

Τροπολογία 263
Simona Bonafè

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 28 – παράγραφος 5 β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5β. Εάν η Αρχή διαπιστώσει έλλειψη 
ειδικής εμπειρογνωσίας σε μία ή 
περισσότερες ομάδες, ο διευθύνων 
σύμβουλος προτείνει στο διοικητικό 
συμβούλιο επιπρόσθετα μέλη για διορισμό 
στην ομάδα ή στις ομάδες σύμφωνα με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στην 
παράγραφο 5.

5β. Εάν το διοικητικό συμβούλιο
διαπιστώσει έλλειψη ειδικής 
εμπειρογνωσίας σε μία ή περισσότερες 
ομάδες, ο διευθύνων σύμβουλος προτείνει 
στο διοικητικό συμβούλιο επιπρόσθετα 
μέλη για διορισμό στην ομάδα ή στις 
ομάδες σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στην παράγραφο 5.

Or. en

Τροπολογία 264
Martin Häusling
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 28 – παράγραφος 5 γ α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5γ α. Οι λόγοι για τον διορισμό των 
μελών των ομάδων δημοσιοποιούνται σε 
ειδική σελίδα στον δικτυακό τόπο της 
EFSA, με αναφορά στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο άρθρο 28 
παράγραφος 5α στοιχείο δ).

Or. en

Τροπολογία 265
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 28 – παράγραφος 5 δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5δ. Τα κράτη μέλη θέτουν σε 
εφαρμογή μέτρα ώστε να διασφαλιστεί 
ότι τα μέλη των επιστημονικών ομάδων 
ενεργούν ανεξάρτητα και παραμένουν 
απαλλαγμένα από συγκρούσεις 
συμφερόντων όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 37 παράγραφος 2 και στον 
εσωτερικό κανονισμό της Αρχής. Τα 
κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέλη των 
επιστημονικών ομάδων έχουν τη 
δυνατότητα να αφιερώσουν τον χρόνο και 
την προσπάθεια που απαιτούνται ώστε να 
συμβάλουν στο έργο της Αρχής. Τα κράτη 
μέλη διασφαλίζουν ότι τα μέλη των 
επιστημονικών ομάδων δεν λαμβάνουν 
εντολές σε εθνικό επίπεδο και ότι η 
ανεξάρτητη επιστημονική συμβολή τους 
στο σύστημα αξιολόγησης του κινδύνου σε 
ενωσιακό επίπεδο αναγνωρίζεται ως 
προτεραιότητα για την προστασία της 

5δ. Τα μέλη των επιστημονικών 
ομάδων ενεργούν ανεξάρτητα και 
παραμένουν απαλλαγμένα από 
συγκρούσεις συμφερόντων όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 37 παράγραφος 2 
και στον εσωτερικό κανονισμό της Αρχής. 
Έχουν τη δυνατότητα να αφιερώσουν τον 
χρόνο και την προσπάθεια που απαιτούνται 
ώστε να συμβάλουν στο έργο της Αρχής,
δεν λαμβάνουν εντολές σε εθνικό επίπεδο 
και η ανεξάρτητη επιστημονική συμβολή 
τους στο σύστημα αξιολόγησης του 
κινδύνου σε ενωσιακό επίπεδο 
αναγνωρίζεται ως προτεραιότητα για την 
προστασία της ασφάλειας της αλυσίδας 
τροφίμων.
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ασφάλειας της αλυσίδας τροφίμων.

Or. en

Τροπολογία 266
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 28 – παράγραφος 5 ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5ε. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι 
δημόσιοι φορείς που απασχολούν αυτούς 
τους επιστημονικούς εμπειρογνώμονες και 
οι δημόσιοι φορείς που είναι αρμόδιοι για 
τον καθορισμό των προτεραιοτήτων των 
επιστημονικών φορέων που απασχολούν 
αυτούς τους εμπειρογνώμονες εφαρμόζουν 
τα μέτρα που προβλέπονται στην 
παράγραφο 5δ.

5ε. Κατά περίπτωση, τα κράτη μέλη 
διασφαλίζουν ότι οι δημόσιοι φορείς που 
απασχολούν αυτούς τους επιστημονικούς 
εμπειρογνώμονες και οι δημόσιοι φορείς 
που είναι αρμόδιοι για τον καθορισμό των 
προτεραιοτήτων των επιστημονικών 
φορέων που απασχολούν αυτούς τους 
εμπειρογνώμονες εφαρμόζουν τα μέτρα 
που είναι απαραίτητα για να 
εξασφαλίζεται η εκπλήρωση των 
προϋποθέσεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5δ.

Or. en

Τροπολογία 267
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 28 – παράγραφος 5 στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5στ. Η Αρχή υποστηρίζει τα 
καθήκοντα των ομάδων μεριμνώντας για 
την οργάνωση των εργασιών τους, ιδίως 
των προπαρασκευαστικών εργασιών οι 
οποίες εκτελούνται από το προσωπικό 
της Αρχής ή από τους ορισθέντες 

διαγράφεται
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εθνικούς επιστημονικούς οργανισμούς 
που αναφέρονται στο άρθρο 36, μεταξύ 
άλλων και με την οργάνωση της 
δυνατότητας κατάρτισης επιστημονικών 
γνωμών προς αξιολόγηση από ομοτίμους, 
την οποία διενεργούν οι ομάδες πριν 
προβούν στην έγκρισή τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό ενδεχομένως να δημιουργήσει μια κατάσταση στην οποία, εξ ορισμού, το προσωπικό της 
EFSA εκπονεί επιστημονικές γνώμες και τα μέλη των ομάδων πρέπει στη συνέχεια να τις 
εγκρίνουν εν λευκώ. Αυτό δεν είναι αποδεκτό, καθώς θα υπονόμευε την όλη ιδέα των 
ανεξάρτητων επιστημονικών γνωμών από ανεξάρτητους επιστημονικούς εμπειρογνώμονες, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 28.

Τροπολογία 268
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 28 – παράγραφος 9 β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

«τον αριθμό των μελών σε κάθε 
επιστημονική ομάδα, εντός του μέγιστου 
αριθμού που προβλέπεται στην παράγραφο 
5ζ,»·

«τον αριθμό των μελών σε κάθε 
επιστημονική ομάδα, εντός του μέγιστου 
αριθμού που προβλέπεται στην παράγραφο 
5στ,»·

Or. en

Τροπολογία 269
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 – στοιχείο γ α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 28 – παράγραφος 9 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) το παρακάτω σημείο 
παρεμβάλλεται στην παράγραφο 9 μετά 
το σημείο 9:

(9α) τη δυνατότητα των αιτούντων να 
αντιμετωπίζουν, εντός μέγιστης περιόδου 
6 μηνών, εκτός εάν άλλως συμφωνείται 
με την EFSA, και πριν από τη 
δημοσίευση του σχεδίου γνωμοδότησης 
της Αρχής, κρίσιμους τομείς 
προβληματισμού με την υποβολή νέων 
στοιχείων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τη διαδικασία επανεξέτασης ενός φακέλου από την EFSA, ο οργανισμός δύναται να 
αντιμετωπίσει κρίσιμους τομείς προβληματισμού (που αφορούν, σε πολλές περιπτώσεις, ζήτημα 
που σχετίζεται με την έλλειψη συγκεκριμένων δεδομένων) οι οποίοι εν συνεχεία αποτυπώνονται 
στην τελική επιστημονική γνωμοδότησή του. Ωστόσο, όταν οι εν λόγω προβληματισμοί 
συμπεριληφθούν στην τελική γνωμοδότηση της EFSA, η διαδικασία δεν επιτρέπει στους 
αιτούντες να αντιμετωπίζουν τους εν λόγω προβληματισμούς, ακόμα και εάν, σε πολλές 
περιπτώσεις, θα επιλύονταν εύκολα με βάση συγκεκριμένα ήδη διαθέσιμα δεδομένα.

Τροπολογία 270
Michel Dantin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 28 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α) Προστίθεται το άρθρο 28α:

«1. Θεσπίζεται επιτροπή δεοντολογίας 
και πρόληψης συγκρούσεων 
συμφερόντων. Περιλαμβάνει 6 μέλη που 
διορίζονται για 5 έτη, μετά από πρόταση 
του διοικητικού συμβουλίου.

2. Στην επιτροπή δεοντολογίας και 
πρόληψης συγκρούσεων συμφερόντων 
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μπορεί να προσφύγει:

- μέλος του διοικητικού συμβουλίου 
της Αρχής·

- η επιστημονική επιτροπή·

- οι επιστημονικές ομάδες·

- ο διευθύνων σύμβουλος της 
Αρχής·

- οιοσδήποτε υπάλληλος της Αρχής.

3. Οι κανόνες λειτουργίας της 
επιτροπής δεοντολογίας ορίζονται στον 
εσωτερικό κανονισμό.»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και στην καταπολέμηση των 
συγκρούσεων συμφερόντων. Το σχέδιο κανονισμού πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά 
με τον ορισμό της επιτροπής δεοντολογίας.

Τροπολογία 271
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 29 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Προστίθεται η ακόλουθη πρόταση 
στο τέλος του άρθρου 29 παράγραφος 6:

«Δεν επιτρέπουν την εκ των προτέρων 
εξαίρεση ορισμένων επιστημονικών 
αποδείξεων, ιδίως όταν αυτές έχουν 
δημοσιευτεί μετά από διαδικασία 
αξιολόγησης από ομοτίμους.»·

Or. en

Αιτιολόγηση

Στον φάκελο της γλυφοσάτης, ο αιτών υπέβαλε διαθέσιμες επιστημονικές δημοσιεύσεις σε 
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ποσοστό μόνο 52 %, παράλληλα με τις δικές του μελέτες. Οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες 
κρίθηκαν ως «περιορισμένης αξίας», και, επομένως, επηρέασαν ελάχιστα το αποτέλεσμα της 
αξιολόγησής του. Αυτή η μεθοδολογική μεροληψία οδήγησε την EFSA να δώσει μεγαλύτερο 
βάρος στις μελέτες που διεξήγαγε ο ίδιος ο αιτών. Αντιθέτως, το Διεθνές Κέντρο Έρευνας για 
τον Καρκίνο (CIRC) βάσισε την ανάλυσή του μόνο σε δημοσιεύσεις που έχουν αξιολογηθεί από 
ομοτίμους. Δεν θα πρέπει να είναι δυνατή η εκ των προτέρων απόρριψη δημοσιεύσεων που 
είχαν αξιολογηθεί από ομοτίμους σε ανάλυση του κινδύνου με βάση την αρχή της προφύλαξης, 
σύμφωνα με το άρθρο 7.

Τροπολογία 272
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 3 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 30 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3α) Στο άρθρο 30, μετά την 
παράγραφο 4, προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος:

«4α. Όταν εντοπιστεί ουσιαστική 
διάσταση απόψεων σχετικά με 
επιστημονικά θέματα και ο εν λόγω 
φορέας είναι φορέας εντός του 
συστήματος των Ηνωμένων Εθνών, η 
Αρχή υποχρεούται να συνεργαστεί με 
αυτόν προκειμένου είτε να διευθετήσουν 
την εν λόγω διάσταση απόψεων για τον 
καθορισμό της επακριβούς έκτασης ενός 
δυνητικού κινδύνου και των δυνητικών 
επιπτώσεων για την ανθρώπινη υγεία, την 
υγεία των ζώων και το περιβάλλον, είτε 
να υποβάλουν κοινό έγγραφο στην 
Επιτροπή, όπου θα διευκρινίζονται τα 
διαμφισβητούμενα επιστημονικά θέματα 
και θα εντοπίζονται οι σχετικές ασάφειες 
όσον αφορά τα δεδομένα. Αυτές οι 
διασαφηνίσεις ή τα έγγραφα έρευνας 
δημοσιοποιούνται.»

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεδομένης της δυσπιστίας του κοινού απέναντι στη διαδικασία και της κριτικής που ασκείται 
στις επιστημονικές μελέτες, δεν είναι σκόπιμο να παραβλέπονται καταστάσεις στις οποίες 
υπάρχει ουσιαστική διάσταση απόψεων σχετικά με επιστημονικά θέματα με τον ΠΟΥ, το UNEP 
ή άλλες δομές του ΟΗΕ. Τα κράτη μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ασκήσουν 
κάθε επιρροή που διαθέτουν για τη συνεργασία τους με τους αντίστοιχους φορείς προς όφελος 
της δημόσιας υγείας.

Τροπολογία 273
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 32 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατόπιν αιτήματος δυνητικού αιτούντος 
έγκριση βάσει της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα, το προσωπικό της Αρχής παρέχει 
συμβουλές σχετικά με τις συναφείς 
διατάξεις και το απαιτούμενο περιεχόμενο 
της αίτησης έγκρισης. Οι συμβουλές που 
παρέχονται από το προσωπικό της Αρχής 
δεν επηρεάζουν ούτε είναι δεσμευτικές για 
τη μεταγενέστερη αξιολόγηση των 
αιτήσεων έγκρισης από τις επιστημονικές 
ομάδες.

Κατόπιν αιτήματος δυνητικού αιτούντος 
για έγκριση βάσει της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα, το προσωπικό της Αρχής δύναται 
να παρέχει γραπτώς συμβουλές σχετικά με 
τις συναφείς διατάξεις και το απαιτούμενο 
περιεχόμενο της αίτησης έγκρισης.

Το προσωπικό της Αρχής που παρέχει τις 
συμβουλές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν συμμετέχει σε κανενός 
είδους επιστημονικό έργο, 
συμπεριλαμβανομένου έργου με την 
έννοια του άρθρου 28 παράγραφος 5στ, 
το οποίο αφορά άμεσα ή έμμεσα το 
αίτημα που αποτελεί αντικείμενο των 
συμβουλών.

Οι συμβουλές που παρέχονται από το 
προσωπικό της Αρχής τεκμηριώνονται και 
δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Αρχής 
αμέσως μετά την παροχή τους. 
Χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη 
εγγράφου Συχνών Ερωτήσεων, 
προκειμένου να καταρτιστούν 
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πληρέστερες κατευθυντήριες γραμμές για 
τους αιτούντες και να μειωθεί η ανάγκη 
προσωπικής αλληλογραφίας. Οι 
συμβουλές που παρέχονται δεν 
επηρεάζουν ούτε είναι δεσμευτικές για τη 
μεταγενέστερη αξιολόγηση των αιτήσεων 
έγκρισης από τις επιστημονικές ομάδες.

Εντός [36 μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή 
αξιολογεί τον αντίκτυπο του παρόντος 
άρθρου στη λειτουργία της Αρχής. 
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στον επιπλέον 
φόρτο εργασίας και στην κινητοποίηση 
προσωπικού, καθώς και στο αν οδήγησε 
σε μεταβολή της κατανομής των πόρων 
της Αρχής, εις βάρος των 
δραστηριοτήτων δημοσίου συμφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 274
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 32 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατόπιν αιτήματος δυνητικού αιτούντος 
έγκριση βάσει της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα, το προσωπικό της Αρχής 
παρέχει συμβουλές σχετικά με τις 
συναφείς διατάξεις και το απαιτούμενο 
περιεχόμενο της αίτησης έγκρισης. Οι 
συμβουλές που παρέχονται από το 
προσωπικό της Αρχής δεν επηρεάζουν 
ούτε είναι δεσμευτικές για τη 
μεταγενέστερη αξιολόγηση των αιτήσεων 
έγκρισης από τις επιστημονικές ομάδες.

Με βάση τα υποβληθέντα ερωτήματα, η 
Αρχή δημοσιεύει κατευθυντήριες γραμμές
σχετικά με τις συναφείς διατάξεις και το 
απαιτούμενο περιεχόμενο της αίτησης 
έγκρισης. Οι πληροφορίες που παρέχονται 
από το προσωπικό της Αρχής δεν 
επηρεάζουν ούτε είναι δεσμευτικές για τη 
μεταγενέστερη αξιολόγηση των αιτήσεων 
έγκρισης από τις επιστημονικές ομάδες. Η 
Αρχή διασφαλίζει ότι τα μέλη του 
προσωπικού που χειρίζονται και 
παρέχουν πληροφορίες σε αιτούντα δεν 
είναι μέλη της ομάδας ή της 
επιστημονικής ομάδας αξιολόγησης της 
αίτησης έγκρισης για τις οποίες έχουν 
παράσχει πληροφορίες. Η Αρχή 
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καταχωρίζει και δημοσιεύει κάθε αίτημα 
και το περιεχόμενο των πληροφοριών που 
παρέχει η Αρχή ως απάντηση σε αυτό.

Or. en

Τροπολογία 275
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 32 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατόπιν αιτήματος δυνητικού αιτούντος 
έγκριση βάσει της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα, το προσωπικό της Αρχής παρέχει 
συμβουλές σχετικά με τις συναφείς 
διατάξεις και το απαιτούμενο 
περιεχόμενο της αίτησης έγκρισης. Οι 
συμβουλές που παρέχονται από το 
προσωπικό της Αρχής δεν επηρεάζουν 
ούτε είναι δεσμευτικές για τη 
μεταγενέστερη αξιολόγηση των αιτήσεων 
έγκρισης από τις επιστημονικές ομάδες.

Κατόπιν αιτήματος δυνητικού αιτούντος 
για έγκριση βάσει της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα, το προσωπικό της Αρχής παρέχει 
συμβουλές στο πλαίσιο των οποίων 
επεξηγούνται οι απαιτούμενες 
πληροφορίες, καθώς και η διενέργεια των 
διάφορων απαραίτητων δοκιμών και 
μελετών για την απόδειξη της ποιότητας, 
της ασφάλειας και της 
αποτελεσματικότητας του σχεδιαζόμενου 
προϊόντος. Οι συμβουλές που παρέχονται 
από το προσωπικό της Αρχής δεν 
επηρεάζουν ούτε είναι δεσμευτικές για τη 
μεταγενέστερη αξιολόγηση των αιτήσεων 
έγκρισης από τις επιστημονικές ομάδες. Το 
προσωπικό της Αρχής που παρέχει τις 
συμβουλές δεν συμμετέχει σε κανενός 
είδους προπαρασκευαστικό επιστημονικό 
έργο το οποίο αφορά άμεσα ή έμμεσα την 
αίτηση που αποτελεί αντικείμενο των 
συμβουλών.

Or. en

Τροπολογία 276
Piernicola Pedicini, Eleonora Evi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
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Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 32 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατόπιν αιτήματος δυνητικού αιτούντος 
έγκριση βάσει της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα, το προσωπικό της Αρχής παρέχει 
συμβουλές σχετικά με τις συναφείς 
διατάξεις και το απαιτούμενο περιεχόμενο 
της αίτησης έγκρισης. Οι συμβουλές που 
παρέχονται από το προσωπικό της Αρχής 
δεν επηρεάζουν ούτε είναι δεσμευτικές για 
τη μεταγενέστερη αξιολόγηση των 
αιτήσεων έγκρισης από τις επιστημονικές 
ομάδες.

Κατόπιν αιτήματος δυνητικού αιτούντος 
έγκριση βάσει της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα, το προσωπικό της Αρχής παρέχει 
συμβουλές σχετικά με τις συναφείς 
διατάξεις και το απαιτούμενο περιεχόμενο 
της αίτησης έγκρισης. Πριν από την 
υποβολή, η Αρχή πραγματοποιεί επίσης 
συναντήσεις με το προσωπικό της EFSA 
ή με επιστημονικούς εμπειρογνώμονες 
που δεν συμμετέχουν στην αξιολόγηση 
του σχετικού προϊόντος, προκειμένου να 
συζητηθούν οι πληροφορίες που 
απαιτούνται για την υποστήριξη μιας 
αίτησης, συμπεριλαμβανομένων των 
απαραίτητων δοκιμών, μελετών και 
κλινικών δοκιμών, δίνοντας 
προτεραιότητα σε ΜΜΕ. Οι συμβουλές 
που παρέχονται από το προσωπικό της 
Αρχής δεν επηρεάζουν ούτε είναι 
δεσμευτικές για τη μεταγενέστερη 
αξιολόγηση των αιτήσεων έγκρισης από 
τις επιστημονικές ομάδες.

Or. en

Τροπολογία 277
Giovanni La Via

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 32 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατόπιν αιτήματος δυνητικού αιτούντος 
έγκριση βάσει της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα, το προσωπικό της Αρχής παρέχει 
συμβουλές σχετικά με τις συναφείς 
διατάξεις και το απαιτούμενο περιεχόμενο 
της αίτησης έγκρισης. Οι συμβουλές που 
παρέχονται από το προσωπικό της Αρχής 

Κατόπιν αιτήματος δυνητικού αιτούντος 
έγκριση βάσει της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα, το προσωπικό της Αρχής παρέχει 
συμβουλές σχετικά με τις συναφείς 
διατάξεις και το απαιτούμενο περιεχόμενο 
της αίτησης έγκρισης. Οι συμβουλές που 
παρέχονται από το προσωπικό της Αρχής 



AM\1162805EL.docx 157/168 PE627.781v01-00

EL

δεν επηρεάζουν ούτε είναι δεσμευτικές για 
τη μεταγενέστερη αξιολόγηση των 
αιτήσεων έγκρισης από τις επιστημονικές 
ομάδες.

δεν επηρεάζουν ούτε είναι δεσμευτικές για 
τη μεταγενέστερη αξιολόγηση των 
αιτήσεων έγκρισης από τις επιστημονικές 
ομάδες. Οι συμβουλές θα διευκολύνουν 
την κατανόηση των απαιτήσεων των 
μελετών που θα πρέπει να εκπονηθούν 
και θα λειτουργούν ως κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τα κριτήρια που θα 
πρέπει να εφαρμοστούν στις μελέτες για 
τις οποίες δεν υπάρχουν διεθνή 
πρωτόκολλα ή όπου τα διεθνή 
πρωτόκολλα δεν είναι κατάλληλα για τη 
συγκεκριμένη περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το κόστος των μελετών που διεξάγονται από δυνητικούς αιτούντες είναι υψηλό και, αναλόγως 
της φύσης της μελέτης, ενδέχεται να ανέρχεται ακόμα και σε εκατομμύρια. Είναι σημαντικό να 
υπάρχει επικοινωνία με την Αρχή και ιδίως με το προσωπικό που θα συντονίζει και θα 
εποπτεύει το έργο των επιστημονικών εμπειρογνωμόνων. Με αυτόν τον τρόπο θα διασφαλιστεί 
ότι το αποτέλεσμα των μελετών θα ανταποκρίνεται στον σκοπό της επιστημονικής αξιολόγησης. 
Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν σχετικά 
συμφωνημένα κριτήρια πριν από τη διεξαγωγή των μελετών.

Τροπολογία 278
Simona Bonafè

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 32 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατόπιν αιτήματος δυνητικού αιτούντος 
έγκριση βάσει της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα, το προσωπικό της Αρχής παρέχει 
συμβουλές σχετικά με τις συναφείς 
διατάξεις και το απαιτούμενο περιεχόμενο 
της αίτησης έγκρισης. Οι συμβουλές που 
παρέχονται από το προσωπικό της Αρχής 
δεν επηρεάζουν ούτε είναι δεσμευτικές για 
τη μεταγενέστερη αξιολόγηση των 
αιτήσεων έγκρισης από τις επιστημονικές 

Κατόπιν αιτήματος δυνητικού αιτούντος 
έγκριση βάσει της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα, το προσωπικό της Αρχής παρέχει 
συμβουλές σχετικά με τις συναφείς 
διατάξεις και το απαιτούμενο περιεχόμενο 
της αίτησης έγκρισης. Οι συμβουλές που 
παρέχονται από το προσωπικό της Αρχής 
δεν επηρεάζουν ούτε είναι δεσμευτικές για 
τη μεταγενέστερη αξιολόγηση των 
αιτήσεων έγκρισης από τις επιστημονικές 
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ομάδες. ομάδες. Οι συμβουλές θα διευκολύνουν 
την κατανόηση της απαίτησης των 
μελετών που θα πρέπει να εκπονηθούν 
και θα λειτουργούν ως κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τα κριτήρια που θα 
πρέπει να εφαρμοστούν στις μελέτες για 
τις οποίες δεν υπάρχουν διεθνή 
πρωτόκολλα ή όπου τα διεθνή 
πρωτόκολλα δεν είναι κατάλληλα για τη 
συγκεκριμένη περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 279
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 32 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατόπιν αιτήματος δυνητικού αιτούντος 
έγκριση βάσει της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα, το προσωπικό της Αρχής παρέχει 
συμβουλές σχετικά με τις συναφείς 
διατάξεις και το απαιτούμενο περιεχόμενο 
της αίτησης έγκρισης. Οι συμβουλές που 
παρέχονται από το προσωπικό της Αρχής 
δεν επηρεάζουν ούτε είναι δεσμευτικές για 
τη μεταγενέστερη αξιολόγηση των 
αιτήσεων έγκρισης από τις επιστημονικές 
ομάδες.

Κατόπιν αιτήματος δυνητικού αιτούντος 
έγκριση βάσει της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα, το προσωπικό της Αρχής παρέχει 
συμβουλές σχετικά με τις συναφείς 
διατάξεις και το απαιτούμενο περιεχόμενο 
της αίτησης έγκρισης. Οι συμβουλές που 
παρέχονται από το προσωπικό της Αρχής 
δεν επηρεάζουν ούτε είναι δεσμευτικές για 
τη μεταγενέστερη αξιολόγηση των 
αιτήσεων έγκρισης από τις επιστημονικές 
ομάδες. Για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας της διαδικασίας αυτής, οι 
συμβουλές θα πρέπει να 
δημοσιοποιούνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για σκοπούς εναρμόνισης με το πνεύμα της αιτιολογικής σκέψης 17 της πρότασης.
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Τροπολογία 280
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 32 α – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι συμβουλές που παρέχονται από το 
προσωπικό της Αρχής δημοσιοποιούνται 
στον ιστότοπο της Αρχής. Δεν 
επηρεάζουν ούτε είναι δεσμευτικές για τη 
μεταγενέστερη αξιολόγηση των αιτήσεων 
έγκρισης από τις επιστημονικές ομάδες.

Or. en

Τροπολογία 281
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 32 α – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός 36 μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
αξιολογεί τον αντίκτυπο του παρόντος 
άρθρου στη λειτουργία της Αρχής. 
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στον επιπλέον 
φόρτο εργασίας και στην κινητοποίηση 
προσωπικού, καθώς και στο αν οδήγησε 
σε μεταβολή της κατανομής των πόρων 
της Αρχής, εις βάρος των 
δραστηριοτήτων δημοσίου συμφέροντος.

Or. en

Τροπολογία 282
Karin Kadenbach



PE627.781v01-00 160/168 AM\1162805EL.docx

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 32 β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δημιουργείται ενωσιακό μητρώο 
μελετών που εκπονούνται κατ’ ανάθεση 
υπευθύνων επιχειρήσεων με σκοπό την 
εξασφάλιση έγκρισης βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Οι υπεύθυνοι 
επιχειρήσεων κοινοποιούν χωρίς 
καθυστέρηση στην Αρχή το αντικείμενο 
κάθε κατ’ ανάθεση μελέτης που 
εκπονείται προς υποστήριξη μελλοντικής 
αίτησης έγκρισης βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Το μητρώο 
τελεί υπό τη διαχείριση της Αρχής.

1. Δημιουργείται ενωσιακό μητρώο 
μελετών που εκπονούνται κατ’ ανάθεση 
υπευθύνων επιχειρήσεων που επιδιώκουν
την εξασφάλιση έγκρισης ή ανανέωσης
βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 
κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση στην 
Αρχή το αντικείμενο όλων των
κατ’ ανάθεση μελετών και ερευνών που 
εκπονούνται εντός ή εκτός της ΕΕ προς 
υποστήριξη μελλοντικής αίτησης έγκρισης 
ή ανανέωσης βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Το μητρώο 
τελεί υπό τη διαχείριση της Αρχής.

Or. en

Τροπολογία 283
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 32 β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δημιουργείται ενωσιακό μητρώο 
μελετών που εκπονούνται κατ’ ανάθεση 
υπευθύνων επιχειρήσεων με σκοπό την 
εξασφάλιση έγκρισης βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Οι υπεύθυνοι 
επιχειρήσεων κοινοποιούν χωρίς 
καθυστέρηση στην Αρχή το αντικείμενο 
κάθε κατ’ ανάθεση μελέτης που εκπονείται 
προς υποστήριξη μελλοντικής αίτησης 
έγκρισης βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας 
για τα τρόφιμα. Το μητρώο τελεί υπό τη 
διαχείριση της Αρχής.

1. Δημιουργείται ενωσιακό μητρώο 
μελετών που εκπονούνται κατ’ ανάθεση 
υπευθύνων επιχειρήσεων που επιδιώκουν
την εξασφάλιση έγκρισης ή ανανέωσης
βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 
κοινοποιούν χωρίς καθυστέρηση στην 
Αρχή το αντικείμενο κάθε κατ’ ανάθεση 
μελέτης που εκπονείται εντός ή εκτός της 
ΕΕ προς υποστήριξη μελλοντικής αίτησης 
έγκρισης ή ανανέωσης βάσει της 
ενωσιακής νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Το 
μητρώο τελεί υπό τη διαχείριση της Αρχής.
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Or. en

Τροπολογία 284
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 32 β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δημιουργείται ενωσιακό μητρώο 
μελετών που εκπονούνται κατ’ ανάθεση 
υπευθύνων επιχειρήσεων με σκοπό την 
εξασφάλιση έγκρισης βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Οι υπεύθυνοι 
επιχειρήσεων κοινοποιούν χωρίς 
καθυστέρηση στην Αρχή το αντικείμενο 
κάθε κατ’ ανάθεση μελέτης που εκπονείται 
προς υποστήριξη μελλοντικής αίτησης 
έγκρισης βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας 
για τα τρόφιμα. Το μητρώο τελεί υπό τη 
διαχείριση της Αρχής.

1. Δημιουργείται ενωσιακό μητρώο 
μελετών που εκπονούνται κατ’ ανάθεση 
υπευθύνων επιχειρήσεων με σκοπό την 
εξασφάλιση έγκρισης βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Οι υπεύθυνοι 
επιχειρήσεων κοινοποιούν χωρίς 
καθυστέρηση στην Αρχή το αντικείμενο 
και τα κύρια θέματα έρευνας κάθε 
κατ’ ανάθεση μελέτης που εκπονείται προς 
υποστήριξη μελλοντικής αίτησης έγκρισης 
βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα. Το μητρώο τελεί υπό τη 
διαχείριση της Αρχής.

Or. en

Τροπολογία 285
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 32 β – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Δημιουργείται ενωσιακό μητρώο 
μελετών που εκπονούνται κατ’ ανάθεση 
υπευθύνων επιχειρήσεων με σκοπό την 
εξασφάλιση έγκρισης βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Οι υπεύθυνοι 
επιχειρήσεων κοινοποιούν χωρίς 
καθυστέρηση στην Αρχή το αντικείμενο 

1. Δημιουργείται ενωσιακό μητρώο 
μελετών που εκπονούνται κατ’ ανάθεση 
υπευθύνων επιχειρήσεων σχετικά με 
έγκριση την οποία επιδιώκουν να 
εξασφαλίσουν βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Οι υπεύθυνοι 
επιχειρήσεων κοινοποιούν χωρίς 
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κάθε κατ’ ανάθεση μελέτης που 
εκπονείται προς υποστήριξη μελλοντικής 
αίτησης έγκρισης βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Το μητρώο 
τελεί υπό τη διαχείριση της Αρχής.

καθυστέρηση στην Αρχή το αντικείμενο 
κάθε κατ’ ανάθεση μελέτης σχετικά με 
μελλοντική αίτηση έγκρισης βάσει της 
ενωσιακής νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Το 
μητρώο τελεί υπό τη διαχείριση της Αρχής.

Or. en

Τροπολογία 286
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 32 β – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η υποχρέωση κοινοποίησης βάσει 
της παραγράφου 1 ισχύει επίσης για τα 
εργαστήρια της Ένωσης που εκπονούν τις 
εν λόγω μελέτες.

2. Η υποχρέωση κοινοποίησης βάσει 
της παραγράφου 1 ισχύει επίσης για κάθε 
ίδρυμα που εκπονεί τις μελέτες, 
συμπεριλαμβανομένων εργαστηρίων, 
ινστιτούτων και πανεπιστημίων.

Or. en

Τροπολογία 287
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 32 β – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα δεδομένα που προκύπτουν από 
δοκιμή που έχει ανατεθεί αλλά δεν έχει 
καταχωριστεί δεν χρησιμοποιούνται στην 
αξιολόγηση κινδύνου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Διάταξη που διασφαλίζει ότι οι αιτούντες δεν θα επιλέγουν τα ερευνητικά αποτελέσματα που 
είναι χρήσιμα για αυτούς και ότι όλα τα αποτελέσματα θα είναι γνωστά και διαθέσιμα, ώστε να 
μπορεί να πραγματοποιηθεί ολοκληρωμένη αξιολόγηση.

Τροπολογία 288
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 32 β – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Το αντικείμενο δεν εγκρίνεται 
εκτός εάν υποβληθούν όλα τα στοιχεία 
από όλες τις καταχωρισμένες μελέτες.

Or. en

Τροπολογία 289
Martin Häusling

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 με δομημένο τρόπο, σε 
ειδική σελίδα στον ιστότοπο του 
Οργανισμού, σε δημόσιο μητρώο 
μελετών, εφόσον έχει ληφθεί αντίστοιχη 
αίτηση έγκρισης και αμέσως μόλις η Αρχή 
αποφανθεί σχετικά με την αποκάλυψη των 
συνοδευτικών μελετών σύμφωνα με το 
άρθρο 38 και τα άρθρα 39 έως 39στ. Η 
δημοσιοποίηση περιλαμβάνει πάντα τα 
ονόματα των συντακτών των μελετών, 
εκτός των φυσικών προσώπων που 
συμμετείχαν σε δοκιμές σε σπονδυλωτά 
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ζώα. Οι κοινοποιηθείσες πληροφορίες 
δημοσιοποιούνται με δομημένο τρόπο, σε 
ειδική σελίδα στον ιστότοπο του 
Οργανισμού, σε δημόσιο μητρώο 
μελετών, εφόσον έχει ληφθεί αντίστοιχη 
αίτηση έγκρισης και αμέσως μόλις η 
Αρχή αποφανθεί σχετικά με την 
αποκάλυψη των συνοδευτικών μελετών 
σύμφωνα με το άρθρο 38 και τα άρθρα 39 
έως 39στ. Η δημοσιοποίηση 
περιλαμβάνει πάντα τα ονόματα των 
συντακτών των μελετών, εκτός των 
φυσικών προσώπων που συμμετείχαν σε 
δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύσταση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή: Επιτρέπει σε συναδέλφους ερευνητές να μην 
χρειάζεται να επαναλάβουν πειράματα και στο κοινό να ελέγχει εάν ενδέχεται να υπάρχει 
κάποια σύγκρουση συμφερόντων.

Τροπολογία 290
Anja Hazekamp

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.

Or. en
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Τροπολογία 291
Renate Sommer

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 επιστημονικής 
γνώμης της σύμφωνα με το άρθρο 38 και 
τα άρθρα 39 έως 39στ και δημοσιεύσει την 
επιστημονική της γνώμη.

Or. en

Τροπολογία 292
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 32 β – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Όταν η Αρχή ζητεί και λαμβάνει 
επιπρόσθετα στοιχεία από έναν αιτούντα, 
τα στοιχεία αυτά προστίθενται στο 
μητρώο της Ένωσης ως επιπρόσθετα 
στοιχεία και δημοσιοποιούνται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη προστέθηκε κατόπιν σύστασης του Διαμεσολαβητή, ώστε να μην δημιουργείται στο 
κοινό η εικόνα ότι ο φάκελος είναι ελλιπής.
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Τροπολογία 293
Anja Hazekamp

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 32 β – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Αρχή καθορίζει στον εσωτερικό 
κανονισμό της τις πρακτικές ρυθμίσεις για 
την εφαρμογή των υποχρεώσεων 
κοινοποίησης που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 και 2, 
συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών της 
μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση 
κοινοποίησης. Οι εν λόγω ρυθμίσεις 
πρέπει, ωστόσο, να συνάδουν με τον 
παρόντα κανονισμό και άλλες ενωσιακές 
τομεακές νομοθετικές πράξεις για τα 
τρόφιμα.

4. Η Αρχή καθορίζει στον εσωτερικό 
κανονισμό της τις πρακτικές ρυθμίσεις για 
την εφαρμογή των υποχρεώσεων 
κοινοποίησης που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 και 2, 
συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών της 
μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση 
κοινοποίησης. Οι εν λόγω ρυθμίσεις 
πρέπει, ωστόσο, να συνάδουν με τον 
παρόντα κανονισμό και άλλες ενωσιακές 
τομεακές νομοθετικές πράξεις για τα 
τρόφιμα. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων που 
επιδιώκουν να λάβουν έγκριση βάσει της 
ενωσιακής νομοθεσίας για τα τρόφιμα 
δύναται να βασίζονται μόνο σε μελέτες 
που οι ίδιοι και τα εργαστήρια στην 
Ένωση έχουν κοινοποιήσει δεόντως στην 
Αρχή.

Or. en

Τροπολογία 294
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 32 β – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η Αρχή καθορίζει στον εσωτερικό 
κανονισμό της τις πρακτικές ρυθμίσεις για 
την εφαρμογή των υποχρεώσεων 
κοινοποίησης που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 και 2, 
συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών 

4. Η Αρχή καθορίζει στον εσωτερικό 
κανονισμό της τις πρακτικές ρυθμίσεις για 
την εφαρμογή των υποχρεώσεων 
κοινοποίησης που προβλέπονται στις 
παραγράφους 1 και 2. Οι εν λόγω 
ρυθμίσεις πρέπει, ωστόσο, να συνάδουν με 
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της μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση 
κοινοποίησης. Οι εν λόγω ρυθμίσεις 
πρέπει, ωστόσο, να συνάδουν με τον 
παρόντα κανονισμό και άλλες ενωσιακές 
τομεακές νομοθετικές πράξεις για τα 
τρόφιμα.

τον παρόντα κανονισμό και άλλες 
ενωσιακές τομεακές νομοθετικές πράξεις 
για τα τρόφιμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι συνέπειες της μη συμμόρφωσης με την υποχρέωση κοινοποίησης δεν θα πρέπει να 
προβλέπονται σε εσωτερικούς κανόνες. Θα πρέπει να ρυθμίζονται στη βασική πράξη (βλ. 
νομολογία παρακάτω).

Τροπολογία 295
Pavel Poc, Jytte Guteland, Nicola Caputo, Daciana Octavia Sârbu, Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 32 β – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η Επιτροπή επιβάλλει, στο 
πλαίσιο κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, 
κυρώσεις για παραβιάσεις της 
υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων.

Or. en

Τροπολογία 296
Martin Häusling

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 32 β – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Η μη συμμόρφωση με την 
υποχρέωση κοινοποίησης επιφέρει την 
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απόρριψη της επιδιωκόμενης έγκρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η μη συμμόρφωση με τις τυπικές απαιτήσεις που ορίζονται στον κανονισμό θα πρέπει κανονικά 
να επιφέρει την απόρριψη της έγκρισης που επιδιώκει ο αιτών.
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