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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

24.4.2017 A8-0098/1 

Τροπολογία  1 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) 

COM(2016)0475 – C8-0292/2016 – 2016/2174(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 4 α. δεν κατανοεί, για ποιον λόγο η 

Αρχή προσέλαβε, χωρίς περίοδο 

αναμονής, έναν εκπρόσωπο ομάδας 

συμφερόντων από τη βιομηχανία 

τροφίμων ως διευθυντή επικοινωνίας· 

θεωρεί ότι στο υπάρχον κλίμα έντονης 

κριτικής κατά της Ένωσης μια τέτοια 

απόφαση είναι ιδιαιτέρως ατυχής· 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0098/2 

Τροπολογία  2 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) 

COM(2016)0475 – C8-0292/2016 – 2016/2174(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. γνωρίζει, σύμφωνα με πληροφορίες 

της Αρχής, ότι, μετά την έγκριση της 

πολιτικής της για το 2011 σχετικά με την 

ανεξαρτησία, αξιολογεί και επικυρώνει το 

100 % των δηλώσεων συμφερόντων που 

υποβάλλονται από τους εμπειρογνώμονές 

της, που κατά μέσο όρο αντιστοιχούν σε 

ένα γενικό σύνολο από 6 000 έως 7 000 

δηλώσεις συμφερόντων ανά έτος, που 

αξιολογούνται και επικυρώνονται από το 

προσωπικό της Αρχής, σύμφωνα με την 

πολιτική της στον τομέα της ανεξαρτησίας 

και τους οικείους κανόνες περί δηλώσεων 

συμφερόντων· λαμβάνει υπό σημείωση το 

γεγονός ότι, επιπλέον, η Αρχή διενεργεί, 

δύο φορές ετησίως, πρόσθετους ελέγχους 

συμμόρφωσης και ειλικρίνειας· οι έλεγχοι 

αυτοί διενεργούνται από υπαλλήλους που 

δεν εμπλέκονται στους τακτικούς ελέγχους 

που αναφέρονται ανωτέρω· καλεί την 

Αρχή να δημοσιεύει τα αποτελέσματα των 

ελέγχων της ως παράρτημα στην ετήσια 

έκθεσή της· επισημαίνει ότι η αναθεώρηση 

της πολιτικής του 2011 βρίσκεται σε 

εξέλιξη, ενώ έχει προγραμματιστεί 

δημόσια διαβούλευση για την άνοιξη του 

2017 και ημερομηνία-στόχος για την 

έγκριση της νέας πολιτικής στον τομέα της 

ανεξαρτησίας μέχρι το καλοκαίρι του 

2017· επισημαίνει με ανησυχία ότι η 

πολιτική της Αρχής σχετικά με την 

14. γνωρίζει, σύμφωνα με πληροφορίες 

της Αρχής, ότι, μετά την έγκριση της 

πολιτικής της για το 2011 σχετικά με την 

ανεξαρτησία, αξιολογεί και επικυρώνει το 

100 % των δηλώσεων συμφερόντων που 

υποβάλλονται από τους εμπειρογνώμονές 

της, που κατά μέσο όρο αντιστοιχούν σε 

ένα γενικό σύνολο από 6 000 έως 7 000 

δηλώσεις συμφερόντων ανά έτος, που 

αξιολογούνται και επικυρώνονται από το 

προσωπικό της Αρχής, σύμφωνα με την 

πολιτική της στον τομέα της ανεξαρτησίας 

και τους οικείους κανόνες περί δηλώσεων 

συμφερόντων· καλεί την Αρχή να 

δημοσιεύει τις αμοιβές για τις δηλωθείσες 

δραστηριότητες των εμπειρογνωμόνων· 
λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι, 

επιπλέον, η Αρχή διενεργεί, δύο φορές 

ετησίως, πρόσθετους ελέγχους 

συμμόρφωσης και ειλικρίνειας· οι έλεγχοι 

αυτοί διενεργούνται από υπαλλήλους που 

δεν εμπλέκονται στους τακτικούς ελέγχους 

που αναφέρονται ανωτέρω· καλεί την 

Αρχή να δημοσιεύει τα αποτελέσματα των 

ελέγχων της ως παράρτημα στην ετήσια 

έκθεσή της· επισημαίνει ότι η αναθεώρηση 

της πολιτικής του 2011 βρίσκεται σε 

εξέλιξη, ενώ έχει προγραμματιστεί 

δημόσια διαβούλευση για την άνοιξη του 

2017 και ημερομηνία-στόχος για την 

έγκριση της νέας πολιτικής στον τομέα της 
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πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων 

συμφερόντων δεν εφαρμόζεται για το 

προσωρινό προσωπικό της· 

ανεξαρτησίας μέχρι το καλοκαίρι του 

2017· επισημαίνει με ανησυχία ότι η 

πολιτική της Αρχής σχετικά με την 

πρόληψη και τη διαχείριση συγκρούσεων 

συμφερόντων δεν εφαρμόζεται για το 

προσωρινό προσωπικό της· 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0098/3 

Τροπολογία  3 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) 

COM(2016)0475 – C8-0292/2016 – 2016/2174(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14α. επιμένει ότι η Αρχή πρέπει να 

εφαρμόζει την πολιτική της στον τομέα 

της ανεξαρτησίας με συνέπεια, ιδίως για 

τους προέδρους και αντιπροέδρους 

επιστημονικών ομάδων· 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0098/4 

Τροπολογία  4 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) 

COM(2016)0475 – C8-0292/2016 – 2016/2174(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14β. ανησυχεί για το ότι αντιπρόεδρος 

της επιστημονικής ομάδας 

παρασιτοκτόνων της Αρχής συμμετέχει 

αυτή τη στιγμή σε ερευνητικό πρόγραμμα 

που χρηματοδοτείται εν μέρει (κατά 50%) 

από την European Crop Protection 

Association (Ευρωπαϊκή Ένωση 

Φυτοπροστασίας)· 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0098/5 

Τροπολογία  5 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) 

COM(2016)0475 – C8-0292/2016 – 2016/2174(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 14γ. ανησυχεί για το ότι, σύμφωνα με 

τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε 

στις 26/02 από το κανάλι France 5, 

τέσσερα μέλη της ομάδας εργασίας για το 

πρόσθετο τροφίμων διοξείδιο του 

τιτανίου (E171) έλαβαν τον λόγο σε 

συνεδρίαση του International Life 

Sciences Institute (ILSI, Διεθνές 

Ινστιτούτο Βιοεπιστημών)· υπενθυμίζει 

στην Αρχή ότι το ILSI είναι το ίδρυμα 

που προκάλεσε το σκάνδαλο το οποίο 

οδήγησε στην αναβολή της χορήγησης 

απαλλαγής στην Αρχή το 2012· 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0098/6 

Τροπολογία  6 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) 

COM(2016)0475 – C8-0292/2016 – 2016/2174(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 28 a. καλεί την Αρχή να αναθεωρήσει 

την πολιτική της σχετικά με την 

πρόσβαση στα έγγραφα, κατόπιν των 

αποφάσεων του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου της 23ης Νοεμβρίου 20161α 

για αιτήματα σχετικά με την πρόσβαση 

σε περιβαλλοντικά έγγραφα· το 

Δικαστήριο έκρινε ότι, όταν ένα πρόσωπο 

ζητεί πρόσβαση σε έγγραφα που αφορούν 

περιβαλλοντικά θέματα, ο όρος 

«πληροφορίες σχετικά με εκπομπές στο 

περιβάλλον» εμπερικλείει μεταξύ άλλων 

τις πληροφορίες εκείνες που αφορούν τη 

φύση και τις επιπτώσεις των απορρίψεων 

ενός παρασιτοκτόνου στον αέρα, στο 

νερό, στο έδαφος ή στα φυτά, και ότι δεν 

μπορεί να γίνει επίκληση της προστασίας 

του εμπορικού και βιομηχανικού 

απορρήτου για τη μη γνωστοποίηση των 

πληροφοριών αυτών· 

 _________________ 

 1α Αποφάσεις στις υποθέσεις C-

673/13 P Επιτροπή κατά Stichting 

Greenpeace Nederland και PAN Europe 

και C-442/14 Bayer CropScience και 

Stichting De Bijenstichting κατά College 

voor de toelating van 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden· 

βλ. 

http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/a
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pplication/pdf/2016-11/cp160128el.pdf 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0098/7 

Τροπολογία  7 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) 

COM(2016)0475 – C8-0292/2016 – 2016/2174(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 28 β. ζητεί από την Αρχή, ως θέμα 

αρχής, να χρησιμοποιεί μόνο 

δημοσιευμένες και αξιολογηθείσες από 

ομοτίμους μελέτες για την αξιολόγηση 

της ασφάλειας ρυθμιζόμενων προϊόντων, 

ούτως ώστε οποιαδήποτε επιστήμονας 

ειδικευμένος στον τομέα να μπορεί να 

αναπαραγάγει τα πορίσματά της· καλεί 

την Επιτροπή να αναθεωρήσει το ισχύον 

νομικό πλαίσιο προκειμένου να δώσει τη 

δυνατότητα στην Αρχή να το κάνει αυτό 

σε ασφαλές νομικό περιβάλλον· προτείνει 

αυτή η νομική αναθεώρηση να 

πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις 

ακόλουθες απαιτήσεις: α) η απαραίτητη 

έρευνα να διεξάγεται πολύ νωρίτερα κατά 

τη διαδικασία έγκρισης· β) τα στοιχεία να 

προκύπτουν από εργαστήρια ανεξάρτητα 

από τους παραγωγούς· γ) τα δεδομένα να 

είναι απολύτως διαθέσιμα στην 

επιστημονική κοινότητα· δ) το κόστος να 

καλύπτεται από τον παραγωγό με τρόπο 

που δεν θα θέτει τις ΜΜΕ σε μειονεκτική 

θέση έναντι μεγάλων εταιρειών· 

Or. en 
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24.4.2017 A8-0098/8 

Τροπολογία  8 

Benedek Jávor 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0098/2017 

Inés Ayala Sender 

Απαλλαγή 2015: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) 

COM(2016)0475 – C8-0292/2016 – 2016/2174(DEC) 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 28 γ (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 28 γ. καλεί την Αρχή να επαληθεύει 

συστηματικά την ορθότητα της 

κατάστασης της ΟΕΠ (ορθή 

εργαστηριακή πρακτική) όσον αφορά τις 

επιστημονικές μελέτες που 

χρησιμοποιούνται για αξιολόγηση 

κινδύνων· 

Or. en 

 

 


