
AM\892988EL.doc PE483.626v01-00

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009 - 2014

Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού

2011/2226(DEC)

7.3.2012

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
1 - 32

Σχέδιο έκθεσης
Monica Luisa Macovei
(PE473.970v01-00)

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 
2010
(C7-0286/2011 – 2011/2226(DEC))



PE483.626v01-00 2/20 AM\892988EL.doc

EL

AM_Com_NonLegReport



AM\892988EL.doc 3/20 PE483.626v01-00

EL

Τροπολογία 1
Edit Herczog

Πρόταση απόφασης 1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... απαλλαγή στην διευθύνουσα 
σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής 
για το οικονομικό έτος 2010·

1. χορηγεί απαλλαγή στην διευθύνουσα 
σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίµων όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής 
για το οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 2
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Bart Staes, Antonyia Parvanova

Πρόταση απόφασης 1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... απαλλαγή στην διευθύνουσα 
σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής 
για το οικονομικό έτος 2010·

1. καλεί την διευθύνουσα σύμβουλο της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων να ενημερώσει την αρμόδια για 
την απαλλαγή αρχή, έως την 30ή Ιουνίου 
2012, σχετικά με τα μέτρα που 
ελήφθησαν και τις βελτιώσεις που 
πραγματοποιήθηκαν σε όλους τους τομείς 
που εμπνέουν ανησυχία και αποφασίζει 
να αναβάλει τη χορήγηση απαλλαγής 
στην διευθύνουσα σύμβουλο της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια 
των Τροφίμων όσον αφορά την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού της Αρχής για το 
οικονομικό έτος 2010·

Or. en
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Τροπολογία 3
Monica Luisa Macovei

Πρόταση απόφασης 1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... απαλλαγή στην διευθύνουσα 
σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής 
για το οικονομικό έτος 2010·

1. αναβάλλει την απόφασή του για τη 
χορήγηση απαλλαγής στην διευθύνουσα 
σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίµων όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής 
για το οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 4
Bart Staes

Πρόταση απόφασης 1
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... απαλλαγή στην διευθύνουσα 
σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής 
για το οικονομικό έτος 2010·

1. αναβάλλει την απόφασή του για τη 
χορήγηση απαλλαγής στην διευθύνουσα 
σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίµων όσον αφορά την 
εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής 
για το οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 5
Edit Herczog

Πρόταση απόφασης 2
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... το κλείσιμο των λογαριασμών της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 

1. εγκρίνει το κλείσιμο των λογαριασμών 
της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια 
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Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2010· των Τροφίμων για το οικονομικό έτος 
2010·

Or. en

Τροπολογία 6
Monica Luisa Macovei

Πρόταση απόφασης 2
Παράγραφος 1

Πρόταση απόφασης Τροπολογία

1. ... το κλείσιμο των λογαριασμών της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων για το οικονομικό έτος 2010·

1. αναβάλλει το κλείσιμο των 
λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής για 
την Ασφάλεια των Τροφίμων για το 
οικονομικό έτος 2010·

Or. en

Τροπολογία 7
Iliana Ivanova

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο φόρτος 
εργασίας εξακολουθεί να αυξάνει τόσο σε 
όγκο όσο και σε πολυπλοκότητα, καθόσον 
εγκρίθηκαν περισσότερες από 560 
επιστημονικές υλοποιήσεις.

Or. en

Τροπολογία 8
Bart Staes

Πρόταση ψηφίσματος
Επιμέρους τίτλος 1 α (νέος)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

αναβάλλει τη χορήγηση απαλλαγής στην 
Αρχή εν αναμονή ουσιαστικών 
απαντήσεων και δράσεων σε συνέχεια 
των επικριτικών παρατηρήσεων και 
αιτημάτων που διατυπώθηκαν·

Or. en

Τροπολογία 9
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. παροτρύνει, ωστόσο, την Αρχή να 
υλοποιήσει περαιτέρω δράσεις που θα 
επιτρέψουν να επιτευχθεί ικανοποιητική 
εκτέλεση του προϋπολογισμού τόσον όσον 
αφορά τις πιστώσεις ανάληψης 
υποχρεώσεων όσο και τις πιστώσεις 
πληρωμών, καθώς και να ενημερώσει την 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά 
με την πρόοδο που επιτυγχάνεται·

5. καλεί την Αρχή να υλοποιήσει 
περαιτέρω δράσεις που θα επιτρέψουν να 
επιτευχθεί ικανοποιητική εκτέλεση του 
προϋπολογισμού τόσον όσον αφορά τις 
πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων όσο και 
τις πιστώσεις πληρωμών, καθώς και να 
ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή σχετικά με την πρόοδο που 
επιτυγχάνεται·

Or. en

Τροπολογία 10
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Αρχή, η 
μετάβαση στο σύστημα λογιστικής σε 
δεδουλευμένη βάση (ABAC) είχε 
προγραμματιστεί, κατ’ εφαρμογήν του 
χρονοδιαγράμματος της Επιτροπής, για τον 

6. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Αρχή, η 
μετάβαση στο σύστημα λογιστικής σε 
δεδουλευμένη βάση (ABAC) είχε 
προγραμματιστεί, κατ’ εφαρμογήν του 
χρονοδιαγράμματος της Επιτροπής, για τον 
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Σεπτέμβριο του 2011· Σεπτέμβριο του 2011 και εφαρμόστηκε 
όπως είχε προβλεφθεί·

Or. en

Τροπολογία 11
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6 α. θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι, 
ενώ το διοικητικό συμβούλιο της Αρχής 
αποτελείται μόνον από 15 μέλη, κάθε 
συνεδρίαση κοστίζει κατά μέσο όρο 
92.630 ευρώ, δηλαδή 6.175 ευρώ ανά 
μέλος· υπογραμμίζει ότι το ποσόν αυτό 
είναι σχεδόν τρεις φορές υψηλότερο από 
το ποσόν του δεύτερου δαπανηρότερου 
διοικητικού συμβουλίου αποκεντρωμένου 
οργανισμού· είναι της άποψης ότι το 
κόστος των συνεδριάσεων του 
διοικητικού συμβουλίου είναι υπερβολικό 
και πρέπει να μειωθεί δραστικά· καλεί 
την Αρχή και το διοικητικό της 
συμβούλιο να διορθώσουν αμέσως αυτήν 
την κατάσταση και να ενημερώσουν την 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή, έως την 
30ή Ιουνίου 2012, σχετικά με τα μέτρα 
που ελήφθησαν·

Or. en

Τροπολογία 12
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. παροτρύνει για μια ακόμη φορά την 8. καλεί την Αρχή να βελτιώσει τη 
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Αρχή να βελτιώσει τη διαχείριση του 
προϋπολογισμού της προκειμένου να 
μειώσει τα μεγάλα ποσά μεταφορών·
σημειώνει, ειδικότερα, ότι η κατάσταση 
αυτή καταδεικνύει αδυναμίες της Αρχής 
στη διαχείριση των συμβάσεων και την 
παρακολούθηση της παράδοσης των 
εκθέσεων και των δηλώσεων δαπανών·

διαχείριση του προϋπολογισμού της 
προκειμένου να μειώσει τα μεγάλα ποσά 
μεταφορών και να βελτιώσει επίσης 
τη·διαχείριση των συμβάσεων και την 
παρακολούθηση της παράδοσης των 
εκθέσεων και των δηλώσεων δαπανών·

Or. en

Τροπολογία 13
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. καλεί την Αρχή να αναπτύξει και να 
εφαρμόσει κοινό πλαίσιο παρακολούθησης 
για τη διαχείριση όλων των συμβάσεων 
που συνάπτει· επισημαίνει ιδιαιτέρως την 
απουσία, σε επίπεδο διεύθυνσης, κεντρικής 
και συντονισμένης ικανότητας 
επιφορτισμένης με την παρακολούθηση 
των συμβάσεων· υπογραμμίζει ότι τούτο 
ενέχει τον κίνδυνο μη αποτελεσματικής 
χρήσης των πόρων και μη συντονισμένης 
παρακολούθησης των συμβάσεων και, για 
το λόγο αυτό, ζητεί από την Αρχή να 
συγκεντρώσεις αυτές τις αρμοδιότητες 
στο επίπεδο κάθε διεύθυνσης·

9. καλεί την Αρχή να αναπτύξει και να 
εφαρμόσει κοινό πλαίσιο παρακολούθησης 
για τη διαχείριση όλων των συμβάσεων 
που συνάπτει· επισημαίνει ιδιαιτέρως την 
απουσία, σε επίπεδο διεύθυνσης, κεντρικής 
και συντονισμένης ικανότητας 
επιφορτισμένης με την παρακολούθηση 
των συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 14
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η Αρχή καθυστέρησε πάνω 
από 12 μήνες να εφαρμόσει την «πολύ 
σημαντική» σύσταση της Υπηρεσίας 
Εσωτερικού Ελέγχου (IAS), η οποία 
καλούσε την Αρχή να καθορίσει 
διαδικασία ανανέωσης των συμβάσεων και 
να εξασφαλίσει τη διαφάνεια της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων· καλεί, 
συνεπώς, την Αρχή να εξηγήσει στην 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τους 
λόγους αυτής της καθυστέρησης και να 
διορθώσει τάχιστα αυτήν την 
ανεπάρκεια·

15. σημειώνει ότι η Αρχή καθυστέρησε 
πάνω από 12 μήνες να εφαρμόσει την 
«πολύ σημαντική» σύσταση της 
Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου (IAS), η 
οποία καλούσε την Αρχή να καθορίσει 
διαδικασία ανανέωσης των συμβάσεων και 
να εξασφαλίσει τη διαφάνεια της 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων· καλεί την 
Αρχή να εξηγήσει στην αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή τους λόγους αυτής της 
καθυστέρησης·

Or. en

Τροπολογία 15
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για 
τις τακτικές αναφορές στα μέσα 
ενημέρωσης που θέτουν υπό 
αμφισβήτηση την ανεξαρτησία της Αρχής 
και των μελών του διοικητικού της 
συμβουλίου· σημειώνει συγκεκριμένα ότι, 
τον Σεπτέμβριο του 2010, αναφέρθηκε ότι 
η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου 
έχει άμεση σύνδεση με τη βιομηχανία 
τροφίμων και ότι είναι μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου του Διεθνούς 
Ινστιτούτου Επιστημών της Ζωής (ILSI) 
- Ευρώπη· λαμβάνει υπό σημείωση ότι η 
δήλωση συμφερόντων της προέδρου του 
διοικητικού συμβουλίου της Αρχής 
τροποποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2010 
για να συμπεριληφθεί η δραστηριότητά 
της στο ILSI· θεωρεί ότι οι υποψίες για 

διαγράφεται
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ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων εντός 
της Αρχής ενδέχεται να κλονίσουν την 
εμπιστοσύνη του κοινού στην Αρχή και 
να θέσουν σε κίνδυνο την αποστολή και 
τους στόχους της·

Or. en

Τροπολογία 16
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για 
τις τακτικές αναφορές στα μέσα 
ενημέρωσης που θέτουν υπό 
αμφισβήτηση την ανεξαρτησία της Αρχής 
και των μελών του διοικητικού της 
συμβουλίου· σημειώνει συγκεκριμένα ότι, 
τον Σεπτέμβριο του 2010, αναφέρθηκε ότι 
η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου 
έχει άμεση σύνδεση με τη βιομηχανία 
τροφίμων και ότι είναι μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου του Διεθνούς 
Ινστιτούτου Επιστημών της Ζωής (ILSI) 
- Ευρώπη· λαμβάνει υπό σημείωση ότι η 
δήλωση συμφερόντων της προέδρου του 
διοικητικού συμβουλίου της Αρχής 
τροποποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 2010 
για να συμπεριληφθεί η δραστηριότητά 
της στο ILSI· θεωρεί ότι οι υποψίες για 
ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων εντός 
της Αρχής ενδέχεται να κλονίσουν την 
εμπιστοσύνη του κοινού στην Αρχή και 
να θέσουν σε κίνδυνο την αποστολή και 
τους στόχους της·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 17
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Bart Staes, Antonyia Parvanova
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. θεωρεί ότι, ενώ ο διάλογος με τον 
βιομηχανικό κλάδο σχετικά με τις 
μεθόδους αξιολόγησης των προϊόντων 
είναι θεμιτός και αναγκαίος, ο διάλογος 
αυτός δεν πρέπει να υπονομεύει την 
ανεξαρτησία της Αρχής ούτε την 
ακεραιότητα των διαδικασιών 
αξιολόγησης των κινδύνων· ζητεί 
επομένως από την Αρχή να θεωρήσει ως 
σύγκρουση συμφερόντων την τρέχουσα ή 
στο πρόσφατο παρελθόν συμμετοχή 
μελών του διοικητικού συμβουλίου, των 
επιστημονικών ομάδων και ομάδων 
εργασίας της ή του προσωπικού της στις 
δραστηριότητες του Διεθνούς 
Ινστιτούτου Επιστημών της Ζωής (ILSI), 
π.χ. σε ειδικές ομάδες, επιστημονικές 
επιτροπές ή προεδρίες διασκέψεων·

Or. en

Τροπολογία 18
Gerben-Jan Gerbrandy

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16α. παροτρύνει το Ελεγκτικό Συνέδριο 
να περατώσει και να παρουσιάσει τον 
έλεγχό του για τη σύγκρουση 
συμφερόντων στους κόλπους της Αρχής 
προκειμένου να παράσχει στο 
Κοινοβούλιο αντικειμενική αξιολόγηση·

Or. en
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Τροπολογία 19
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. θεωρεί, επομένως, ότι πρέπει να 
πραγματοποιηθεί ενδελεχής έρευνα για 
κάθε μία από τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται και να εξεταστεί κατά πόσον 
υφίστανται πιθανές και πραγματικές 
καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων 
προκειμένου να αξιολογηθούν η 
αντικειμενικότητα και αμεροληψία της 
Αρχής σε όλα τα επίπεδα και να εκτιμηθεί 
το έργο που επιτελεί· καλεί επίσης την 
Αρχή να ελέγξει ενδελεχώς τις δηλώσεις 
συμφερόντων που έχουν υποβάλει τα 
στελέχη του προσωπικού της, οι 
εμπειρογνώμονες και τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου και, εν συνεχεία 
να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να 
εξασφαλίσει ότι δεν υφίστανται 
συγκρούσεις συμφερόντων και για να 
ενημερωθεί το κοινό·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 20
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. θεωρεί, επομένως, ότι πρέπει να 
πραγματοποιηθεί ενδελεχής έρευνα για 
κάθε μία από τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται και να εξεταστεί κατά πόσον 
υφίστανται πιθανές και πραγματικές 
καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων 
προκειμένου να αξιολογηθούν η 
αντικειμενικότητα και αμεροληψία της 

17. καλεί την Αρχή να παράσχει στην 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τις 
κατευθυντήριες γραμμές και τα κριτήρια 
αξιολόγησης σχετικά με τη διαχείριση 
ενδεχόμενων συγκρούσεων συμφερόντων 
μελών του προσωπικού, 
συμπεριλαμβανομένων των μελών του 
διοικητικού συμβουλίου·
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Αρχής σε όλα τα επίπεδα και να εκτιμηθεί 
το έργο που επιτελεί· καλεί επίσης την 
Αρχή να ελέγξει ενδελεχώς τις δηλώσεις
συμφερόντων που έχουν υποβάλει τα 
στελέχη του προσωπικού της, οι 
εμπειρογνώμονες και τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου και, εν συνεχεία 
να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να 
εξασφαλίσει ότι δεν υφίστανται 
συγκρούσεις συμφερόντων και για να 
ενημερωθεί το κοινό·

Or. en

Τροπολογία 21
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. θεωρεί, επομένως, ότι πρέπει να 
πραγματοποιηθεί ενδελεχής έρευνα για 
κάθε μία από τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται και να εξεταστεί κατά πόσον 
υφίστανται πιθανές και πραγματικές 
καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων 
προκειμένου να αξιολογηθούν η 
αντικειμενικότητα και αμεροληψία της 
Αρχής σε όλα τα επίπεδα και να εκτιμηθεί 
το έργο που επιτελεί· καλεί επίσης την 
Αρχή να ελέγξει ενδελεχώς τις δηλώσεις 
συμφερόντων που έχουν υποβάλει τα 
στελέχη του προσωπικού της, οι 
εμπειρογνώμονες και τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου και, εν συνεχεία 
να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να 
εξασφαλίσει ότι δεν υφίστανται 
συγκρούσεις συμφερόντων και για να 
ενημερωθεί το κοινό·

17. θεωρεί, επομένως, ότι πρέπει να 
πραγματοποιηθεί ενδελεχής έρευνα για 
κάθε μία από τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται και να εξεταστεί κατά πόσον 
υφίστανται πιθανές και πραγματικές 
καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων 
προκειμένου να αξιολογηθούν η 
αντικειμενικότητα και αμεροληψία της 
Αρχής σε όλα τα επίπεδα και να εκτιμηθεί 
το έργο που επιτελεί· καλεί επίσης την 
Αρχή να ελέγξει ενδελεχώς τις δηλώσεις 
συμφερόντων που έχουν υποβάλει τα 
στελέχη του προσωπικού της, οι 
εμπειρογνώμονες και τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου και, εν συνεχεία 
να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να 
εξασφαλίσει ότι δεν υφίστανται 
συγκρούσεις συμφερόντων και για να 
ενημερωθεί το κοινό· καλεί την Αρχή να 
ενημερώσει την αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή, με την υποβολή 
λεπτομερούς γραπτής έκθεσης έως την 
30ή Ιουνίου 2012, σχετικά με τη 
διαδικασία αναλυτικής εξέτασης και τα 
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συγκεκριμένα μέτρα που ελήφθησαν·

Or. en

Τροπολογία 22
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. σημειώνει επιπλέον ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο παρατήρησε ότι η διαδικασία 
εξέτασης των δηλώσεων συμφερόντων τις 
οποίες υποβάλλουν τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου δεν είναι επαρκώς 
αυστηρή και λεπτομερής και θέτει σε 
κίνδυνο την πληρότητα και τη διαφάνεια 
της εν λόγω διαδικασίας·

18. σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο 
παρατήρησε ότι η διαδικασία εξέτασης των 
δηλώσεων συμφερόντων τις οποίες 
υποβάλλουν τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου δεν είναι επαρκώς αυστηρή 
και λεπτομερής και θέτει σε κίνδυνο την 
πληρότητα και τη διαφάνεια της εν λόγω 
διαδικασίας·

Or. en

Τροπολογία 23
Ingeborg Gräßle

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. σημειώνει επιπλέον ότι το Ελεγκτικό 
Συνέδριο παρατήρησε ότι η διαδικασία 
εξέτασης των δηλώσεων συμφερόντων τις 
οποίες υποβάλλουν τα μέλη του 
διοικητικού συμβουλίου δεν είναι επαρκώς
αυστηρή και λεπτομερής και θέτει σε 
κίνδυνο την πληρότητα και τη διαφάνεια 
της εν λόγω διαδικασίας·

18. σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο 
παρατήρησε ότι η διαδικασία εξέτασης των 
δηλώσεων συμφερόντων τις οποίες 
υποβάλλουν τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου δεν είναι επαρκώς αυστηρή 
και λεπτομερής και θέτει σε κίνδυνο την 
πληρότητα και τη διαφάνεια της εν λόγω 
διαδικασίας·

Or. en
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Τροπολογία 24
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Bart Staes, Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18α. θεωρεί ότι η αξιολόγηση των 
προϊόντων δεν πρέπει να βασίζεται μόνον 
σε δεδομένα που παρέχονται από τον 
κλάδο, αλλά πρέπει να λαμβάνει δεόντως 
υπόψη την ανεξάρτητη επιστημονική 
βιβλιογραφία που δημοσιεύεται σε 
περιοδικά που αξιολογούνται από 
ομότιμους  τονίζει ότι πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στην επιρροή του 
βιομηχανικού κλάδου στην εκπόνηση 
κατευθυντηρίων γραμμών και μεθόδων 
αξιολόγησης που δεν πρέπει να ευνοούν 
μελέτες που χρηματοδοτούνται από τον 
κλάδο με κερδοσκοπικά κίνητρα και που 
πρέπει να εκπονούνται με ανοικτό, 
διαφανή και ισορροπημένο τρόπο·

Or. en

Τροπολογία 25
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. σημειώνει ότι, τον Μάρτιο του 2010, 
γερμανική μη κυβερνητική οργάνωση 
απευθύνθηκε στον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή καταγγέλλοντας ότι η 
Αρχή δεν είχε αντιμετωπίσει δεόντως 
δυνητική σύγκρουση συμφερόντων που 
συνδεόταν με την μετακίνηση της 
προϊσταμένης της Μονάδας για τους 
Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς 
σε εταιρεία βιοτεχνολογίας το 2008 σε 
διάστημα λιγότερο των δύο μηνών μετά 

διαγράφεται
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την αποχώρηση του συγκεκριμένου 
μέλους του προσωπικού από την Αρχή 
χωρίς να μεσολαβήσει περίοδος αναμονής 
(«cooling off period»)·

Or. en

Τροπολογία 26
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπογραμμίζει ότι ο Διαμεσολαβητής 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Αρχή δεν 
είχε πραγματοποιήσει ενδελεχή 
αξιολόγηση της καταγγελλόμενης 
δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων και 
κάλεσε την Αρχή να βελτιώσει τον τρόπο 
με τον οποίο εφαρμόζει τους κανόνες και 
τις διαδικασίες της σε μελλοντικές 
περιπτώσεις «περιστρεφόμενης θύρας»·
τονίζει, επιπλέον, ότι ο Διαμεσολαβητής 
επεσήμανε επίσης ότι διαπραγματεύσεις 
που διεξάγει εν ενεργεία μέλος του 
προσωπικού για μελλοντική θέση 
εργασίας που θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν σε περίπτωση 
«περιστρεφόμενης θύρας» συνιστούν 
καθ’ εαυτές κατάσταση σύγκρουσης 
συμφερόντων και συνέστησε στην Αρχή 
να ενισχύσει αναλόγως τους κανόνες και 
τις διαδικασίες της· καλεί την Αρχή να 
ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή σχετικά με τα συγκεκριμένα μέτρα 
που έχει λάβει και τα αντίστοιχα 
χρονοδιαγράμματά τους, προκειμένου να 
λάβει δεόντως υπόψη τα συμπεράσματα 
του Διαμεσολαβητή·

20. υπογραμμίζει ότι ο Διαμεσολαβητής 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Αρχή δεν 
είχε πραγματοποιήσει ενδελεχή 
αξιολόγηση της καταγγελλόμενης 
δυνητικής σύγκρουσης συμφερόντων και 
κάλεσε την Αρχή να βελτιώσει τον τρόπο 
με τον οποίο εφαρμόζει τους κανόνες και 
τις διαδικασίες της σε μελλοντικές 
περιπτώσεις «περιστρεφόμενης θύρας»· 
καλεί την Αρχή να ενημερώσει την 
αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά 
με τα συγκεκριμένα μέτρα που έχει λάβει 
και τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματά τους, 
προκειμένου να λάβει δεόντως υπόψη τα 
συμπεράσματα του Διαμεσολαβητή·

Or. en
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Τροπολογία 27
Edit Herczog

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. παροτρύνει για μια ακόμη φορά την 
Αρχή να λάβει τα κατάλληλα μέτρα σε 
περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων και 
περιπτώσεις «περιστρεφόμενης θύρας», 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
που εμφανίζονται στους κόλπους του 
διοικητικού συμβουλίου, καθώς και να 
ενημερώσει αμέσως τόσο την αρμόδια για 
την απαλλαγή αρχή όσο και το κοινό
σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί·

21. καλεί την Αρχή να λάβει τα κατάλληλα 
μέτρα σε περιπτώσεις σύγκρουσης 
συμφερόντων και περιπτώσεις 
«περιστρεφόμενης θύρας», 
συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων 
που εμφανίζονται στους κόλπους του 
διοικητικού συμβουλίου, καθώς και να 
ενημερώσει την αρμόδια για την απαλλαγή 
αρχή σχετικά με τα μέτρα που έχουν 
ληφθεί·

Or. en

Τροπολογία 28
Corinne Lepage, Sonia Alfano, Bart Staes, Antonyia Parvanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Αρχή 
ενέκρινε νέο ορισμό της σύγκρουσης 
συμφερόντων, με βάση τον ορισμό του 
ΟΟΣΑ, αλλά προειδοποιεί ότι πρέπει να 
πραγματοποιηθούν περαιτέρω βελτιώσεις 
για να ενισχυθεί η πολιτική της Αρχής 
στον τομέα της ανεξαρτησίας· τονίζει 
ιδιαίτερα ότι τα κριτήρια, βάσει των 
οποίων ορίζεται η σύγκρουση 
συμφερόντων, πρέπει να διευκρινιστούν 
και να διευρυνθούν και να περιλαμβάνουν 
τρέχουσες δραστηριότητες και 
δραστηριότητες του πρόσφατου 
παρελθόντος·

Or. en



PE483.626v01-00 18/20 AM\892988EL.doc

EL

Τροπολογία 29
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Αρχή, 
το 2011 διεξήχθη επανεξέταση της 
πολιτικής που εφαρμόζει στον τομέα της 
δήλωσης συμφερόντων·

23. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Αρχή, 
το 2011 διεξήχθη επανεξέταση της 
πολιτικής που εφαρμόζει στον τομέα της 
δήλωσης συμφερόντων και το διοικητικό 
της συμβούλιο ενέκρινε νέα πολιτική στον 
τομέα της ανεξαρτησίας και των 
διαδικασιών λήψης επιστημονικών 
αποφάσεων·

Or. en

Τροπολογία 30
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. παρατηρεί ότι η Αρχή κλήθηκε 
επανειλημμένως να αντιμετωπίσει 
περιπτώσεις όπου υπήρχε υπόνοια 
σύγκρουσης συμφερόντων στις οποίες 
εμπλέκονταν και μέλη των ομάδων 
εμπειρογνωμόνων, ιδιαίτερα της ομάδας 
«Πρόσθετες ύλες των τροφίμων και 
πηγές θρεπτικών συστατικών που 
προστίθενται στα τρόφιμα (ANS)» και 
της ομάδας «Γενετικώς τροποποιημένοι 
οργανισμοί (GMO)»· υπογραμμίζει ότι 8 
από τις επιστημονικές ομάδες της Αρχής 
και η επιστημονική της επιτροπή 
πρόκειται να ανανεώσουν τα μέλη τους 
τον Μάρτιο του 2012, καθώς και ότι η 
ικανότητα της Αρχής να εφαρμόσει τη 
νέα πολιτική ευρίσκεται υπό εξέταση· 



AM\892988EL.doc 19/20 PE483.626v01-00

EL

καλεί, ως εκ τούτου, την Αρχή να 
ενημερώσει γραπτώς την αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή, έως την 30ή Ιουνίου 
2012, σχετικά με τα μέτρα που 
ελήφθησαν για την εφαρμογή της νέας 
πολιτικής στον τομέα της ανεξαρτησίας 
και των διαδικασιών λήψης 
επιστημονικών αποφάσεων και να 
εξασφαλίσει τη συμμόρφωση προς τον 
ορισμό της σύγκρουσης συμφερόντων 
που έχει καθορίσει ο ΟΟΣΑ κατά την 
ανανέωση των μελών των επιστημονικών 
ομάδων και της επιστημονικής επιτροπής 
της· καλεί ταυτόχρονα την Αρχή να 
ενημερώσει την αρμόδια για την 
απαλλαγή αρχή, έως την 30ή Ιουνίου 
2012, σχετικά με τη νέα σύνθεση των 
επιστημονικών ομάδων και της 
επιστημονικής επιτροπής της·

Or. en

Τροπολογία 31
Monica Luisa Macovei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. σημειώνει ότι η Αρχή ελέγχθηκε από 
το Ελεγκτικό Συνέδριο στο πλαίσιο της 
ειδικής έκθεσης σχετικά με τη διαχείριση 
της σύγκρουσης συμφερόντων στους 
οργανισμούς της Ένωσης και επισημαίνει 
ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
η προαναφερόμενη ειδική έκθεση 
πρόκειται να δημοσιευθεί έως το τέλος 
του Ιουνίου 2012· σημειώνει ότι, λόγω της 
εκτεταμένης κριτικής που ασκείται και η 
οποία θέτει εν αμφιβόλω την ανεξαρτησία 
της Αρχής, θα ληφθούν επίσης υπόψη τα 
πορίσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
στον τομέα της σύγκρουσης 
συμφερόντων·
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Or. en

Τροπολογία 32
Iliana Ivanova

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 25 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

25α. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Αρχή 
σχεδιάζει να ενισχύσει τον μεσοπρόθεσμο 
προγραμματισμό της με στόχο την 
καλύτερη συμμετοχή των κρατών μελών 
στις εργασίες της Αρχής και την 
καλύτερη από κοινού χρησιμοποίηση των 
πόρων της σε ολόκληρη την Ευρώπη· 
στηρίζει την Αρχή στις προσπάθειές της 
να ενισχύσει τη συνεργασία της με τα 
κράτη μέλη στον τομέα της αξιολόγησης 
των κινδύνων·

Or. en


