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20.4.2016 A8-0086/5 

Τροπολογία  5 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9α. θεωρεί ότι η τρέχουσα πολιτική της 

Αρχής στον τομέα της ανεξαρτησίας, 

βάσει της οποίας απαγορεύονται μόνο οι 

εμφανείς και γενικού χαρακτήρα 

συγκρούσεις συμφερόντων και το 

συμφέρον αξιολογείται αποκλειστικά ως 

προς τη συγκεκριμένη εντολή των 

επιστημονικών ομάδων και τα 

συμφέροντα των ομάδων εργασίας, δεν 

συνιστά ένα εξελιγμένο και 

αποτελεσματικό μέσο για την αποφυγή 

πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων· 

θεωρεί ότι η τρέχουσα πολιτική της 

Αρχής στον τομέα της ανεξαρτησίας και 

οι σχετικοί κανόνες εφαρμογής δεν είναι 

ούτε αποτελεσματικοί ούτε εξελιγμένοι, 

αλλά παραμένουν δαπανηροί και 

αναποτελεσματικοί, και πιστεύει ότι η 

Αρχή δεν έχει επιδείξει επαρκή πρόθεση 

να εφαρμόσει μια περίοδο αναμονής στο 

πλαίσιο της εντολής των επιστημονικών 

ομάδων· 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/6 

Τροπολογία  6 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 9β. καλεί την Αρχή να επανεξετάσει τόσο 

την πολιτική της στον τομέα της 

ανεξαρτησίας όσο και τους σχετικούς 

κανόνες εφαρμογής κατά τρόπο που να 

εγγυάται ότι δεν εμπίπτουν σχετικά 

οικονομικά συμφέροντα στην 

αρμοδιότητα της Αρχής· υπενθυμίζει 

στην Αρχή, στο πλαίσιο αυτό, τα 

επανειλημμένα αιτήματα της αρμόδιας 

για την απαλλαγή αρχής να λαμβάνεται 

υπόψη η εντολή της Αρχής και όχι της 

εκάστοτε επιστημονικής ομάδας, όταν 

αξιολογείται η ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 

συμφερόντων· 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/7 

Τροπολογία  7 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. εκφράζει την ικανοποίησή του για το 

γεγονός ότι, προκειμένου να βελτιώσει την 

πολιτική της στους τομείς της 

ανεξαρτησίας και της σύγκρουσης 

συμφερόντων σε σχέση με τις ομάδες 

εμπειρογνωμόνων, η Αρχή 

πραγματοποίησε το 2014 μία εκ των 

υστέρων ανάλυση των κανόνων της περί 

δηλώσεων συμφερόντων· σημειώνει ότι η 

ανάλυση αυτή οδήγησε σε αναθεώρηση 

των εν λόγω κανόνων και στην έγκριση 

μιας νέας, απλούστερης και πιο 

εξελιγμένης έκδοσής τους· καλεί την Αρχή 

να πραγματοποιεί τακτικά ανάλυση των 

πολιτικών της προκειμένου να 

διασφαλίζει τη συνεχή ενίσχυση της 

ανεξαρτησίας της· 

12. σημειώνει ότι, προκειμένου να 

βελτιώσει την πολιτική της στους τομείς 

της ανεξαρτησίας και της σύγκρουσης 

συμφερόντων σε σχέση με τις ομάδες 

εμπειρογνωμόνων, η Αρχή 

πραγματοποίησε το 2014 μία εκ των 

υστέρων ανάλυση των κανόνων της περί 

δηλώσεων συμφερόντων· σημειώνει με 

ανησυχία ότι, παρά το γεγονός ότι η 

ανάλυση αυτή οδήγησε σε αναθεώρηση 

των εν λόγω κανόνων και στην έγκριση 

μιας νέας και απλούστερης έκδοσής τους, 

δεν υπήρξαν ουσιαστικές αλλαγές· 

υπενθυμίζει με μεγάλη ανησυχία στην 

Αρχή ότι, ειδικότερα, δεν έχουν ληφθεί 

υπόψη οι κύριες αλλαγές που έχουν 

ζητηθεί από την αρμόδια για την 

απαλλαγή αρχή· 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/8 

Τροπολογία  8 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 15 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 15α. υπενθυμίζει στην Αρχή ότι οι ρήτρες 

για το εμπορικό απόρρητο δεν 

επιτρέπεται να εμποδίζουν τη 

δημοσιοποίηση των δεδομένων λόγω του 

υπέρτερου δημόσιου συμφέροντος της 

υγείας και της ασφάλειας· ενθαρρύνει την 

αρχή να ερμηνεύει όσο το δυνατόν πιο 

περιοριστικά τις υφιστάμενες νομικές 

διατάξεις σχετικά με την προστασία των 

εμπορικών συμφερόντων· 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0086/9 

Τροπολογία  9 

Derek Vaughan, Inés Ayala Sender 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

 

Έκθεση A8-0086/2016 

Derek Vaughan 

Απαλλαγή 2014: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) 

2015/2176(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. σημειώνει με ανησυχία ότι, προκειμένου 

να διασφαλίσει τόσο τη συνεργασία με 

κορυφαίους επιστήμονες του κλάδου όσο 

και την εφαρμογή της 

αποτελεσματικότερης δυνατής πολιτικής 

στον τομέα της σύγκρουσης συμφερόντων, 

η Αρχή εφαρμόζει ένα σύστημα 

αξιολόγησης των συμφερόντων των 

εμπειρογνωμόνων, το οποίο λαμβάνει 

υπόψη τον ρόλο των εμπειρογνωμόνων και 

την εντολή της επιστημονικής ομάδας 

εργασίας ή επιτροπής της οποίας ο 

εμπειρογνώμονας θα είναι μέλος βάσει 

διαφόρων κριτηρίων· σημειώνει επιπλέον 

ότι το 2016 η Αρχή θα προβεί σε εξέταση 

των συστημάτων που εφαρμόζει για τον 

εντοπισμό των συγκρούσεων συμφερόντων 

στο πλαίσιο του τακτικού κύκλου 

επανεξέτασης της πολιτικής της στον 

τομέα της ανεξαρτησίας· ζητεί από την 

Αρχή να ενημερώσει την αρμόδια για την 

απαλλαγή αρχή σχετικά με τα 

αποτελέσματα της επανεξέτασης και τις 

προσαρμογές που πρέπει να 

πραγματοποιηθούν στη διαδικασία 

επιλογής και ελέγχου της εντολής των 

εμπειρογνωμόνων· 

9. σημειώνει ότι, προκειμένου να 

διασφαλίσει τόσο τη συνεργασία με 

κορυφαίους επιστήμονες του κλάδου όσο 

και την εφαρμογή της 

αποτελεσματικότερης δυνατής πολιτικής 

στον τομέα της σύγκρουσης συμφερόντων, 

η Αρχή εφαρμόζει ένα σύστημα 

αξιολόγησης των συμφερόντων των 

εμπειρογνωμόνων, το οποίο λαμβάνει 

υπόψη τον ρόλο των εμπειρογνωμόνων και 

την εντολή της επιστημονικής ομάδας 

εργασίας ή επιτροπής της οποίας ο 

εμπειρογνώμονας θα είναι μέλος βάσει 

διαφόρων κριτηρίων· σημειώνει επιπλέον 

ότι το 2016 η Αρχή θα προβεί σε εξέταση 

των συστημάτων που εφαρμόζει για τον 

εντοπισμό των συγκρούσεων συμφερόντων 

στο πλαίσιο του τακτικού κύκλου 

επανεξέτασης της πολιτικής της στον 

τομέα της ανεξαρτησίας· ζητεί από την 

Αρχή να ενημερώσει την αρμόδια για την 

απαλλαγή αρχή σχετικά με τα 

αποτελέσματα της επανεξέτασης και τις 

προσαρμογές που πρέπει να 

πραγματοποιηθούν στη διαδικασία 

επιλογής και ελέγχου της εντολής των 

εμπειρογνωμόνων· 

Or. en 
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