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6.12.2018 A8-0417/158 

Τροπολογία  158 

Martin Häusling 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

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 θα πρέπει να βασίζονται σε 

ανεξάρτητη βιβλιογραφία που έχει 

αξιολογηθεί από ομοτίμους ή να 
συμμορφώνονται με διεθνώς 

αναγνωρισμένα πρότυπα και αρχές της 

ορθής εργαστηριακής πρακτικής (ΟΕΠ), 

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 ή 

τρίτες χώρες, σε συνεργασία με τη 

Διεύθυνση Ελέγχων και Αναλύσεων στον 

Τομέα της Υγείας και των Τροφίμων της 

Επιτροπής όσον αφορά την εφαρμογή των 
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αρχών αυτών από τα εργαστήρια που 

διεξάγουν τις εν λόγω μελέτες και δοκιμές 

στην Ένωση και σε τρίτες χώρες. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή βασίζεται στην τροπολογία 21 της έκθεσης από την επιτροπή ENVI και 

προσαρμόζει τη διατύπωση στο αντίστοιχο άρθρο (Τροπ. 67: «ανεξάρτητη βιβλιογραφία που 

έχει αξιολογηθεί από ομοτίμους» αντί για «δημοσιευμένη επιστημονική βιβλιογραφία». 
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6.12.2018 A8-0417/159 

Τροπολογία  159 

Martin Häusling 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Article 1 – paragraph 1 – point 3 – point -a (new) 

Κανονισμός 178/2002– Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος 

Κανονισμός 178/2002– Άρθρο 28 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -α) -α) Η εισαγωγική πρόταση της 

παραγράφου 4 τροποποιείται ως εξής: 

 «Οι επιστημονικές ομάδες αποτελούνται 

από ανεξάρτητους επιστήμονες 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: «Οι 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 καθόλου 

δημοσιεύσεις. 
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6.12.2018 A8-0417/160 

Τροπολογία  160 

Martin Häusling 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 

Κανονισμός 178/2002 – άρθρο 32ε α (νέο) 

Κανονισμός 178/2002 – άρθρο 32ε α (νέο) 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (4β) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο 

32ε α: 

 «Άρθρο 32ε α 

 Δοκιμές ασφαλείας 

 Οι δοκιμές ασφαλείας των προϊόντων που 

εμπίπτουν στο πλαίσιο της αποστολής της 

EFSA θα βασίζονται σε ένα σύνολο 

υποχρεωτικών δοκιμών που καθορίζονται 

από την Αρχή. Οποιεσδήποτε μελέτες 

βασίζονται στις λεγόμενες ορθές 

εργαστηριακές πρακτικές πρέπει να 

συμπληρώνονται και να επαληθεύονται 

από άλλες, ανεξάρτητες έρευνες.» 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Currently, for many products/substances there are no clear obligations what tests need to be 

used to prove that a product is safe. As the applicant will always have an interest in a positive 

outcome, there is a danger that the tests will be chosen in a way as to guarantee the desired 

outcome. The “good laboratory practice” (GLP), had been established in order to avoid 

fraud, not to guarantee quality. Academic scientists do not use GLP, as accreditation is 

expensive and has no added value for scientists who anyway rely on “peer-review”. It is 

important that the safety of substances/products is confirmed by independent scientific 

studies. 
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6.12.2018 A8-0417/161 

Τροπολογία  161 

Martin Häusling 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Article 1 – paragraph 1 – point 4 

Κανονισμός 178/2002 – άρθρο 32ε 

Κανονισμός 178/2002 – άρθρο 32ε 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης που 

επιβάλλεται στους αιτούντες έγκριση βάσει 

της νομοθεσίας για τα τρόφιμα να 

αποδείξουν την ασφάλεια αντικειμένου 

που υπόκειται σε σύστημα έγκρισης, η 

Επιτροπή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, 

μπορεί να ζητήσει από την Αρχή να 

αναθέσει επιστημονικές μελέτες με σκοπό 

την επαλήθευση των αποδεικτικών 

στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην 

οικεία διαδικασία αξιολόγησης του 

κινδύνου. Το πεδίο των κατ’ ανάθεση 

μελετών μπορεί να είναι ευρύτερο από 

αυτό των αποδεικτικών στοιχείων που 

υπόκεινται σε επαλήθευση. 

Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης που 

επιβάλλεται στους αιτούντες έγκριση βάσει 

της νομοθεσίας για τα τρόφιμα να 

αποδείξουν την ασφάλεια αντικειμένου 

που υπόκειται σε σύστημα έγκρισης, η 

Επιτροπή, σε περίπτωση αποκλινόντων 

επιστημονικών ευρημάτων, μπορεί να 

ζητήσει από την Αρχή να αναθέσει 

επιστημονικές μελέτες με σκοπό την 

επαλήθευση των αποδεικτικών στοιχείων 

που χρησιμοποιούνται στην οικεία 

διαδικασία αξιολόγησης του κινδύνου. Το 

πεδίο των κατ’ ανάθεση μελετών μπορεί να 

είναι ευρύτερο από αυτό των αποδεικτικών 

στοιχείων που υπόκεινται σε επαλήθευση 

στη διαδικασία αξιολόγησης του 

κινδύνου. Οι μελέτες επαλήθευσης 

χρηματοδοτούνται από τις συνεισφορές 

των αιτούντων σε κοινό ταμείο. Η 

Επιτροπή εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξη σύμφωνα με το άρθρο 57α για τον 

καθορισμό των λεπτομερειών του εν λόγω 

ταμείου. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή βασίζεται στην τροπολογία 69 της επιτροπής ENVI και προστίθενται οι δύο 

τελευταίες προτάσεις. Δεν θα πρέπει να διατίθενται δημόσια κονδύλια για την αξιολόγηση 

προϊόντων/ουσιών η έγκριση των οποίων θα αποφέρει κέρδη στους αιτούντες. 
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6.12.2018 A8-0417/162 

Τροπολογία  162 

Martin Häusling 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο α 

Κανονισμός 178/2002– Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

Κανονισμός 178/2002– Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο 

εδάφιο δημοσιοποιούνται σε ειδική 

ενότητα του δικτυακού τόπου της Αρχής. 

Η ενότητα αυτή είναι διαθέσιμη στο κοινό 

και εύκολα προσβάσιμη. Τα σχετικά 

στοιχεία είναι διαθέσιμα για μεταφόρτωση, 

εκτύπωση και αναζήτηση σε ηλεκτρονική 

μορφή. 

Τα στοιχεία που αναφέρονται στο πρώτο 

εδάφιο δημοσιοποιούνται σε ειδική 

ενότητα του δικτυακού τόπου της Αρχής. 

Η ενότητα αυτή είναι διαθέσιμη στο κοινό 

και εύκολα προσβάσιμη υπό την 

προϋπόθεση ότι υπάρχουν σαφείς 

δεσμεύσεις οι οποίες καταγράφονται 

ηλεκτρονικά από τους φορείς που 

πραγματοποιούν πρόσβαση σε αυτές και 

με την επιφύλαξη μέτρων και κυρώσεων 

τα οποία είναι αποτελεσματικά, 

αποτρεπτικά και αποθαρρυντικά όσον 

αφορά οποιαδήποτε εμπορική χρήση. Τα 

σχετικά στοιχεία είναι διαθέσιμα για 

μεταφόρτωση, εκτύπωση με 

υδατογράφημα για σκοπούς 

ιχνηλασιμότητας και αναζήτηση σε 

ηλεκτρονική και μηχανικώς αναγνώσιμη 

μορφή. Τα εν λόγω μέτρα 

επικεντρώνονται στην εμπορική χρήση 

των εγγράφων και την υποβολή τους. Τα 

μέτρα αυτά είναι σχεδιασμένα ώστε να 

προστατεύουν αποτελεσματικά από την 

εμπορική χρήση των στοιχείων που 

αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο τόσο 

εντός της Ένωσης όσο και σε τρίτες 

χώρες. Η χρήση για ακαδημαϊκούς και 

άλλους μη εμπορικούς σκοπούς 

επιτρέπεται πλήρως. 
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Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή βασίζεται στην τροπολογία 78 της επιτροπής ENVI και προστίθεται η 

τελευταία πρόταση. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι η επιστημονική έρευνα δεν εμπίπτει στην 

κατηγορία «εμπορική χρήση» και ότι οι επιστήμονες μπορούν να χρησιμοποιούν ελεύθερα τα 

δεδομένα στο πλαίσιο της εργασίας τους. 
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6.12.2018 A8-0417/163 

Τροπολογία  163 

Martin Häusling 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Έκθεση A8-0417/2018 

Renate Sommer 

Διαφάνεια και βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ 

(COM(2018)0179 – C8-0144/2018 – 2018/0088(COD)) 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 – στοιχείο β 

Κανονισμός 178/2002– Άρθρο 38 – παράγραφος 1α – εδάφιο 2 

Κανονισμός 178/2002– Άρθρο 38 – παράγραφος 1α – εδάφιο 2 

 
Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η αποκάλυψη των πληροφοριών που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 

γ) στο κοινό δεν θεωρείται ρητή ή σιωπηρή 

έγκριση ή άδεια για τη χρήση, 

αναπαραγωγή ή με άλλον τρόπο 

εκμετάλλευση των σχετικών δεδομένων 

και πληροφοριών και του περιεχομένου 

τους, και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φέρει 

ευθύνη για τη χρήση τους από τρίτους. 

Η αποκάλυψη των πληροφοριών που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο 

γ) στο κοινό δεν θεωρείται ρητή ή σιωπηρή 

έγκριση ή άδεια για την εμπορική χρήση, 

αναπαραγωγή ή με άλλον τρόπο 

εκμετάλλευση για εμπορικούς σκοπούς 

των σχετικών δεδομένων και πληροφοριών 

και του περιεχομένου τους. Προς αποφυγή 

αμφιβολιών, οι δημοσιευόμενες 

πληροφορίες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τον δημόσιο και 

ακαδημαϊκό έλεγχο των αποτελεσμάτων, 

συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης 

κατανόησης των δυνητικών δυσμενών 

επιπτώσεων για την υγεία και το 

περιβάλλον, και η Ένωση δεν φέρει ευθύνη 

για τη χρήση τους από τρίτους. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή βασίζεται στην τροπολογία 81 της έκθεσης από την επιτροπή ENVI. Πρέπει 

να διασφαλιστεί ότι η χρήση δεδομένων δεν περιορίζεται κατ’ ανάγκη· ως εκ τούτου, 

προστίθεται η φράση «και ακαδημαϊκό» και διαγράφεται η φράση «για τους σκοπούς αυτούς». 

Η διαγραφή της φράσης «για τους σκοπούς αυτούς» αποσκοπεί στη διευκρίνιση της διάταξης 

και στην προστασία της ΕΕ από δυνητικά δαπανηρές δικαστικές αγωγές. Είναι αναγκαίο να μην 

υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς το γεγονός ότι δεν είναι δυνατή η επίρριψη ευθυνών στην ΕΕ 

σε περίπτωση (οποιασδήποτε) χρήσης από τρίτους. Η τρέχουσα διατύπωση αφήνει να εννοηθεί 

ότι είναι δυνατή η επίρριψη ευθυνών εάν υπάρχει χρήση για εμπορικούς σκοπούς. 
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