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  EL 

Τροπολογία   1 

Inés Ayala Sender 

 

Πρόταση απόφασης 1 Παράγραφος 1 

Paragraph 1 

 
Πρόταση απόφασης Τροπολογία 

1. χορηγεί απαλλαγή στον 

εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής 

Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων 

όσον αφορά την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού της Αρχής για το 

οικονομικό έτος 2015 / αναβάλλει την 

απόφασή του για τη χορήγηση απαλλαγής 

στον εκτελεστικό διευθυντή της 

Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 

Τροφίµων όσον αφορά την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού της Αρχής για το 

οικονομικό έτος 2015· 

1. χορηγεί απαλλαγή στον 

διευθύνοντα σύμβουλο της Ευρωπαϊκής 

Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 

όσον αφορά την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού της Αρχής για το 

οικονομικό έτος 2015· 

Or. es 

 

Τροπολογία   2 

Ryszard Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση απόφασης 1 Παράγραφος 1 

Paragraph 1 

 
Πρόταση απόφασης Τροπολογία 

1. χορηγεί απαλλαγή στον 

εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής 

Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων 

όσον αφορά την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού της Αρχής για το 

οικονομικό έτος 2015 / αναβάλλει την 

απόφασή του για τη χορήγηση απαλλαγής 

στον εκτελεστικό διευθυντή της 

Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 

Τροφίµων όσον αφορά την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού της Αρχής για το 

οικονομικό έτος 2015· 

1. αναβάλλει την απόφασή του για τη 

χορήγηση απαλλαγής στον διευθύνοντα 

σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 

Ασφάλεια των Τροφίμων όσον αφορά την 

εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής 

για το οικονομικό έτος 2015· 

Or. en 
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Τροπολογία   3 

Marco Valli, Dario Tamburrano, Laura Agea 

 

Πρόταση απόφασης 1 Παράγραφος 1 

Paragraph 1 

 
Πρόταση απόφασης Τροπολογία 

1. χορηγεί απαλλαγή στον 

εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής 

Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων 

όσον αφορά την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού της Αρχής για το 

οικονομικό έτος 2015 / αναβάλλει την 

απόφασή του για τη χορήγηση απαλλαγής 

στον εκτελεστικό διευθυντή της 

Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 

Τροφίµων όσον αφορά την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού της Αρχής για το 

οικονομικό έτος 2015· 

1. αναβάλλει την απόφασή του για τη 

χορήγηση απαλλαγής στον διευθύνοντα 

σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 

Ασφάλεια των Τροφίμων όσον αφορά την 

εκτέλεση του προϋπολογισμού της Αρχής 

για το οικονομικό έτος 2015· 

Or. it 

 

Τροπολογία   4 

Inés Ayala Sender 

 

Πρόταση απόφασης 2 Παράγραφος 1 

Paragraph 1 

 
Πρόταση απόφασης Τροπολογία 

1. εγκρίνει το κλείσιμο των 

λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής για 

την Ασφάλεια των Τροφίµων για το 

οικονομικό έτος 2015 / αναβάλλει το 

κλείσιμο των λογαριασμών της 

Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια 

των Τροφίµων για το οικονομικό έτος 

2015· 

1. εγκρίνει το κλείσιμο των 

λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής για 

την Ασφάλεια των Τροφίμων για το 

οικονομικό έτος 2015· 

Or. es 

 

Τροπολογία   5 

Ryszard Czarnecki, Raffaele Fitto, Νότης Μαριάς 

 

Πρόταση απόφασης 2 Παράγραφος 1 

Paragraph 1 
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  EL 

 
Πρόταση απόφασης Τροπολογία 

1. εγκρίνει το κλείσιμο των 

λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής για 

την Ασφάλεια των Τροφίµων για το 

οικονομικό έτος 2015 / αναβάλλει το 

κλείσιμο των λογαριασμών της 

Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 

Τροφίµων για το οικονομικό έτος 2015· 

1. αναβάλλει το κλείσιμο των 

λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής για 

την Ασφάλεια των Τροφίμων για το 

οικονομικό έτος 2015· 

Or. en 

 

Τροπολογία   6 

Marco Valli, Dario Tamburrano, Laura Agea 

 

Πρόταση απόφασης 2 Παράγραφος 1 

Paragraph 1 

 
Πρόταση απόφασης Τροπολογία 

1. εγκρίνει το κλείσιμο των 

λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής για 

την Ασφάλεια των Τροφίµων για το 

οικονομικό έτος 2015 / αναβάλλει το 

κλείσιμο των λογαριασμών της 

Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 

Τροφίµων για το οικονομικό έτος 2015· 

1. αναβάλλει το κλείσιμο των 

λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Αρχής για 

την Ασφάλεια των Τροφίμων για το 

οικονομικό έτος 2015· 

Or. it 

 

Τροπολογία   7 

Monica Macovei 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 15/2012 

με τίτλο «Διαχείριση της σύγκρουσης 

συμφερόντων σε επιλεγέντες οργανισμούς 

της ΕΕ», 

Or. en 
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Τροπολογία   8 

Inés Ayala Sender 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Αιτιολογική αναφορά 3 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 - έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση 

αριθ. 12/2016 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 

με τίτλο «Χρήση των επιχορηγήσεων από 

τους οργανισμούς: όχι πάντοτε η 

ενδεδειγμένη ή αποδεδειγμένα 

αποτελεσματική επιλογή» 

Or. es 

 

Τροπολογία   9 

Inés Ayala Sender 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 1 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

1. σημειώνει ότι οι προσπάθειες 

παρακολούθησης του προϋπολογισμού 

κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 

2015 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού της τάξης 

του 99,81 %, ποσοστό που συνιστά 

αύξηση κατά 0,12 % σε σύγκριση με το 

2014· σημειώνει επίσης ότι το ποσοστό 

εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 

98,06 %, ποσοστό που συνιστά μείωση 

κατά 8,75 % σε σύγκριση με το 2014· 

1. σημειώνει ότι οι προσπάθειες 

παρακολούθησης του προϋπολογισμού 

κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 

2015 είχαν ως αποτέλεσμα ποσοστό 

εκτέλεσης του προϋπολογισμού της τάξης 

του 99,81 %, ποσοστό που συνιστά 

αύξηση κατά 0,12 % σε σύγκριση με το 

2014· σημειώνει επίσης ότι το ποσοστό 

εκτέλεσης των πιστώσεων πληρωμών ήταν 

90,10%, ποσοστό που συνιστά αύξηση 

κατά 0,80% σε σύγκριση με το 2014· 

Or. en 

 

Τροπολογία   10 

Monica Macovei, Ryszard Czarnecki 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 2 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 2 α. ζητεί από την Αρχή να καταβάλει 

προσπάθειες για τη δημιουργία νέων 

ευκαιριών κατάρτισης μέσω 

προγράμματος υποτροφιών, σε 

συνεργασία με εθνικούς φορείς τροφίμων· 

Or. en 

 

Τροπολογία   11 

Benedek Jávor 

 

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 

 

Τροπολογία   12 

Monica Macovei 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 5 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

5. παρατηρεί ότι η Αρχή δρομολόγησε 

την αναθεώρηση της πολιτικής της στον 

τομέα της ανεξαρτησίας και των 

διαδικασιών λήψης επιστημονικών 

αποφάσεων, που θα περιλαμβάνει και 

δημόσια διαβούλευση προκειμένου να 

εξασφαλιστεί ότι λαμβάνονται υπόψη οι 

απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών· καλεί 

την Αρχή να υποβάλει έκθεση στην 

αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά 

5. παρατηρεί ότι η Αρχή δρομολόγησε 

την αναθεώρηση της πολιτικής της στον 

τομέα της ανεξαρτησίας και των 

διαδικασιών λήψης επιστημονικών 

αποφάσεων, που θα περιλαμβάνει και 

δημόσια διαβούλευση προκειμένου να 

εξασφαλιστεί ότι λαμβάνονται υπόψη οι 

απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών· καλεί 

την Αρχή να υποβάλει έκθεση στην 

αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά 
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με το αποτέλεσμα της εν λόγω 

αναθεώρησης, μόλις αυτή ολοκληρωθεί· 

με το αποτέλεσμα της εν λόγω 

αναθεώρησης, μόλις αυτή ολοκληρωθεί· 

σημειώνει ότι η αναθεώρηση της 

πολιτικής της στον τομέα της 

ανεξαρτησίας είναι ένα ουσιώδες στοιχείο 

της δέσμευσης της Αρχής για την 

ενίσχυση της διαφάνειας, της 

αντικειμενικότητας και της οικονομικής 

αποδοτικότητας στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων της Αρχής όσον αφορά την 

επιστήμη· καλεί την Αρχή να εγκρίνει 

εντός του 2017 την επικαιροποιημένη 

πολιτική της στον τομέα της 

ανεξαρτησίας· 

Or. en 

 

Τροπολογία   13 

Benedek Jávor, Tomáš Zdechovský 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 6 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 6 α. τονίζει ότι οι εμπειρογνώμονες με 

οικονομικά συμφέροντα που σχετίζονται 

με εταιρείες των οποίων οι 

ουσίες αξιολογούνται από την Αρχή δεν 

επιτρέπεται να συμμετέχουν στις 

επιστημονικές ομάδες ή στις ομάδες 

εργασίας της Αρχής, και ότι κανένας από 

τους εμπειρογνώμονες αυτούς δεν θα 

πρέπει να διορίζεται από την Αρχή πριν 

από την παρέλευση δύο ετών από τη 

χρονική στιγμή κατά την οποία παύουν να 

υφίστανται τα εν λόγω συμφέροντα· 

εκφράζει την πεποίθηση ότι η Αρχή θα 

πρέπει να διαθέτει επαρκή 

προϋπολογισμό για να προσλαμβάνει 

ανεξάρτητους εσωτερικούς 

εμπειρογνώμονες χωρίς συγκρούσεις 

συμφερόντων· 

Or. en 

 

Τροπολογία   14 
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Benedek Jávor 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. λαμβάνει υπό σημείωση ότι η Αρχή 

έχει ήδη δεσμευτεί να εισαγάγει διετείς 

περιόδους αναμονής σε σχέση με τα 

ακόλουθα συμφέροντα: ιδιότητα μέλους 

διαχειριστικής οντότητας ή επιστημονικού 

συμβουλευτικού φορέα, απασχόληση και 

παροχή συμβουλών· 

7. λαμβάνει υπό σημείωση ότι η Αρχή 

έχει ήδη δεσμευτεί να εισαγάγει διετείς 

περιόδους αναμονής σε σχέση με τα 

ακόλουθα συμφέροντα: ιδιότητα μέλους 

διαχειριστικής οντότητας ή επιστημονικού 

συμβουλευτικού φορέα, απασχόληση και 

παροχή συμβουλών· ζητεί από την Αρχή 

να διασφαλίσει ότι μια διετής περίοδος 

αναμονής θα καλύπτει όλα τα υλικά 

συμφέροντα που σχετίζονται με εταιρείες 

των οποίων τα προϊόντα αξιολογούνται 

από την Αρχή, καθώς και με οργανισμούς 

που χρηματοδοτούνται από αυτές· 

Or. en 

 

Τροπολογία   15 

Inés Ayala Sender 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. λαμβάνει υπό σημείωση ότι η Αρχή 

έχει ήδη δεσμευτεί να εισαγάγει διετείς 

περιόδους αναμονής σε σχέση με τα 

ακόλουθα συμφέροντα: ιδιότητα μέλους 

διαχειριστικής οντότητας ή επιστημονικού 

συμβουλευτικού φορέα, απασχόληση και 

παροχή συμβουλών· 

7. λαμβάνει υπό σημείωση ότι η Αρχή 

έχει ήδη δεσμευτεί να εισαγάγει διετείς 

περιόδους αναμονής σε σχέση με τα 

ακόλουθα συμφέροντα: ιδιότητα μέλους 

διαχειριστικής οντότητας ή επιστημονικού 

συμβουλευτικού φορέα, απασχόληση και 

παροχή συμβουλών· εκφράζει τη λύπη του 

για το γεγονός ότι η Αρχή δεν έχει 

συμπεριλάβει τη χρηματοδότηση της 

έρευνας στον κατάλογο των συμφερόντων 

που θα καλύπτονται από τη διετή περίοδο 

αναμονής, όπως έχει ήδη αναφέρει το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις πιο 

πρόσφατες αποφάσεις απαλλαγής· 

Or. en 
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Τροπολογία   16 

Petri Sarvamaa 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. λαμβάνει υπό σημείωση ότι η Αρχή 

έχει ήδη δεσμευτεί να εισαγάγει διετείς 

περιόδους αναμονής σε σχέση με τα 

ακόλουθα συμφέροντα: ιδιότητα μέλους 

διαχειριστικής οντότητας ή επιστημονικού 

συμβουλευτικού φορέα, απασχόληση και 

παροχή συμβουλών· 

7. λαμβάνει υπό σημείωση ότι η Αρχή 

έχει δεσμευτεί να εισαγάγει διετείς 

περιόδους αναμονής σε σχέση με τα 

ακόλουθα συμφέροντα: ιδιότητα μέλους 

διαχειριστικής οντότητας ή επιστημονικού 

συμβουλευτικού φορέα, απασχόληση και 

παροχή συμβουλών· εκφράζει τη λύπη 

του, ωστόσο, διότι παρά τα 

επανειλημμένα αιτήματα του 

Κοινοβουλίου από το 2014, η Αρχή δεν 

έχει ακόμη συμπεριλάβει τη 

χρηματοδότηση της έρευνας στον 

κατάλογο των συμφερόντων που θα 

καλυφθούν από την διετή περίοδο 

αναμονής· 

Or. en 

 

Τροπολογία   17 

Benedek Jávor, Tomáš Zdechovský 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. λαμβάνει υπό σημείωση ότι η Αρχή 

έχει ήδη δεσμευτεί να εισαγάγει διετείς 

περιόδους αναμονής σε σχέση με τα 

ακόλουθα συμφέροντα: ιδιότητα μέλους 

διαχειριστικής οντότητας ή επιστημονικού 

συμβουλευτικού φορέα, απασχόληση και 

παροχή συμβουλών· 

7. λαμβάνει υπό σημείωση ότι η Αρχή 

έχει ήδη δεσμευτεί να εισαγάγει διετείς 

περιόδους αναμονής σε σχέση με τα 

ακόλουθα συμφέροντα: ιδιότητα μέλους 

διαχειριστικής οντότητας ή επιστημονικού 

συμβουλευτικού φορέα, απασχόληση και 

παροχή συμβουλών· καλεί την Αρχή να 

εφαρμόσει γρήγορα το μέτρο, 

ευθυγραμμιζόμενη με τα επανειλημμένα 

αιτήματα της αρμόδιας για την απαλλαγή 

αρχής· 

Or. en 
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Τροπολογία   18 

Monica Macovei 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7 α. σημειώνει ότι τα μέλη του 

προσωπικού που αποχωρούν από την 

EFSA υποχρεούνται να ενημερώσουν την 

Αρχή σχετικά με τη μελλοντική τους 

απασχόληση εντός περιόδου δύο ετών 

μετά την παραίτηση, ούτως ώστε η 

EFSA να μπορεί να εξετάσει εάν 

προκύπτει ενδεχόμενη σύγκρουση 

συμφερόντων· καλεί την Αρχή να 

διασφαλίσει τη διενέργεια καλύτερων 

ελέγχων σχετικά με τη σύγκρουση 

συμφερόντων για νέες προσλήψεις· 

αναγνωρίζει ότι οι εσωτερικές 

διαδικασίες δεν επαρκούν για να 

διασφαλίσουν την ανεξαρτησία μεταξύ 

μιας βιομηχανίας και μιας ανεξάρτητης 

αρχής· ως εκ τούτου, καλεί την Αρχή να 

κατοχυρώσει στο καταστατικό της μια 

μεταβατική περίοδο μεταξύ απασχόλησης 

στη βιομηχανία και απασχόλησης στην 

Αρχή· 

 παροτρύνει την Αρχή να θέσει σε 

εφαρμογή κανόνες για την αντιμετώπιση 

του φαινομένου της μεταπήδησης από 

τον δημόσιο στον ιδιωτικό τομέα, 

θεσπίζοντας αποτρεπτικές κυρώσεις, 

όπως μείωση των συντάξεων, και τριετή 

τουλάχιστον απαγόρευση εργασίας σε 

φορείς που σχετίζονται με την ασφάλεια 

τροφίμων για τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου και το προσωπικό μετά την 

αποχώρησή τους από την Αρχή· μόνο με 

την ακεραιότητα διατηρείται η 

εμπιστοσύνη των πολιτών· 

Or. en 

 

Τροπολογία   19 

Petri Sarvamaa 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7 α. καλεί επιτακτικά, στο πλαίσιο 

αυτό, την Αρχή να εισαγάγει στη νέα 

πολιτική της στον τομέα της 

ανεξαρτησίας μια διετή περίοδο 

αναμονής για όλα τα συμφέροντα που 

συνδέονται με εμπορικές εταιρείες και 

τους οργανισμούς που χρηματοδοτούνται 

από αυτές, ιδίως στην περίπτωση που οι 

εν λόγω οντότητες ασχολούνται με 

προϊόντα που πρόκειται να αξιολογηθούν 

από την Αρχή· 

Or. en 

 

Τροπολογία   20 

Inés Ayala Sender 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7 α. ζητεί επιτακτικά από την Αρχή να 

εισαγάγει στη νέα πολιτική της στον 

τομέα της ανεξαρτησίας μια διετή 

περίοδο αναμονής σχετικά με όλα τα 

υλικά συμφέροντα που σχετίζονται με 

εταιρείες των οποίων τα προϊόντα 

αξιολογούνται από την Αρχή, καθώς και 

με οργανισμούς που χρηματοδοτούνται 

από αυτές· 

Or. en 

 

Τροπολογία   21 

Gilles Pargneaux 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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 7 α. εκφράζει τη λύπη του για το 

γεγονός ότι η Αρχή δεν έχει συμπεριλάβει 

τη χρηματοδότηση της έρευνας στον 

κατάλογο των συμφερόντων που 

υπόκεινται στη διετή περίοδο αναμονής, 

όπως πρότεινε το Κοινοβούλιο το 2014, το 

2015 και το 2016· 

Or. fr 

 

Τροπολογία   22 

Monica Macovei 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7 β. σημειώνει ότι η Αρχή θεσπίζει 

κανόνες σχετικά με τη σύγκρουση 

συμφερόντων όχι μόνο για ερευνητές -οι 

οποίοι πρέπει να διατυπώνουν με 

ακρίβεια μια «ανεξάρτητη» γνώμη- αλλά 

και για το τεχνικό και διοικητικό 

προσωπικό ιδίως όταν έχει διαχειριστικό 

ρόλο· επομένως, καλεί την Αρχή να 

θεσπίσει πολιτικές, οι οποίες θα 

διασφαλίζουν ότι τα μέλη του 

προσωπικού δεν αναλαμβάνουν έργα για 

τα οποία ενδέχεται να υπάρχει σύγκρουση 

συμφερόντων· 

Or. en 

 

Τροπολογία   23 

Gilles Pargneaux 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 7 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 7 β. ζητεί επιτακτικά από την Αρχή να 

εισαγάγει στη νέα πολιτική της στον 

τομέα της ανεξαρτησίας μια διετή 

περίοδο αναμονής σχετικά με όλα τα 

υλικά συμφέροντα που σχετίζονται με 
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εταιρείες των οποίων τα προϊόντα 

αξιολογούνται από την Αρχή, καθώς και 

με οργανισμούς που χρηματοδοτούνται 

από αυτές· 

Or. fr 

 

Τροπολογία   24 

Benedek Jávor, Tomáš Zdechovský 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. 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· 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 πρόληψη και τη διαχείριση 

συγκρούσεων συμφερόντων δεν 

εφαρμόζεται για το προσωρινό προσωπικό 

της· 

10. 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 σε 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 πρόληψη και τη διαχείριση 

συγκρούσεων συμφερόντων δεν 

εφαρμόζεται για το προσωρινό προσωπικό 
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της· 

Or. en 

 

Τροπολογία   25 

Benedek Jávor 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

10. 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· 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 πρόληψη και τη διαχείριση 

συγκρούσεων συμφερόντων δεν 

εφαρμόζεται για το προσωρινό προσωπικό 

της· 

10. 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, 

τουλάχιστον εντός παρενθέσεων· 

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· 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 πρόληψη και τη διαχείριση 

συγκρούσεων συμφερόντων δεν 

εφαρμόζεται για το προσωρινό προσωπικό 

της· 



PE599.885v01-00 16/26 AM\1118268EL.docx 

EL 

Or. en 

 

Τροπολογία   26 

Benedek Jávor, Tomáš Zdechovský 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10 α. επιμένει ότι η Αρχή πρέπει να 

εφαρμόζει την πολιτική της στον τομέα 

της ανεξαρτησίας με συνέπεια, ιδίως δε 

για προέδρους και αντιπροέδρους 

επιστημονικών ομάδων· 

Or. en 

 

Τροπολογία   27 

Benedek Jávor 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 10 β. 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 

 

Τροπολογία   28 

Benedek Jávor 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 10 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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 10 γ. 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) συνδέονταν με το 

International Life Sciences Institute 

(ILSI, Διεθνές Ινστιτούτο Βιοεπιστημών)· 

υπενθυμίζει στην Αρχή ότι το ILSI είναι 

το ινστιτούτο που προκάλεσε το 

σκάνδαλο το οποίο οδήγησε στην 

αναβολή της χορήγησης απαλλαγής στην 

Αρχή το 2012· 

Or. en 

 

Τροπολογία   29 

Petri Sarvamaa 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. επισημαίνει ότι μόνο μερικές από 

τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών του 

διοικητικού συμβουλίου της Αρχής έχουν 

δημοσιευθεί στον ιστότοπό της· 

11. επισημαίνει με ανησυχία ότι μόνο 

μερικές από τις δηλώσεις συμφερόντων 

των μελών του διοικητικού συμβουλίου 

της Αρχής έχουν δημοσιευθεί στον 

ιστότοπό της· αναμένει ότι η Αρχή θα 

δημοσιεύσει και τις υπόλοιπες και θα 

υποβάλει έκθεση στην αρμόδια για την 

απαλλαγή αρχή σχετικά με την πρόοδο 

ως προς το θέμα αυτό· 

Or. en 

 

Τροπολογία   30 

Monica Macovei 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. επισημαίνει ότι μόνο μερικές από 

τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών του 

διοικητικού συμβουλίου της Αρχής έχουν 

11. επισημαίνει με λύπη ότι μόνο 

μερικές από τις δηλώσεις συμφερόντων 

των μελών του διοικητικού συμβουλίου 
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δημοσιευθεί στον ιστότοπό της· της Αρχής έχουν δημοσιευθεί στον 

ιστότοπό της· 

Or. en 

 

Τροπολογία   31 

Raffaele Fitto, Νότης Μαριάς, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. επισημαίνει ότι μόνο μερικές από 

τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών του 

διοικητικού συμβουλίου της Αρχής έχουν 

δημοσιευθεί στον ιστότοπό της· 

11. επισημαίνει ότι μόνο μερικές από 

τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών του 

διοικητικού συμβουλίου της Αρχής έχουν 

δημοσιευθεί στον ιστότοπό της· καλεί την 

Αρχή, σύμφωνα με τις αρχές της 

δημοσιότητας και της διαφάνειας, να 

λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να 

καταστήσει διαθέσιμες τις δηλώσεις 

συμφερόντων όλων των μελών του 

διοικητικού συμβουλίου της· 

Or. en 

 

Τροπολογία   32 

Benedek Jávor, Tomáš Zdechovský 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 11 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

11. επισημαίνει ότι μόνο μερικές από 

τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών του 

διοικητικού συμβουλίου της Αρχής έχουν 

δημοσιευθεί στον ιστότοπό της· 

11. επισημαίνει ότι μόνο μερικές από 

τις δηλώσεις συμφερόντων των μελών του 

διοικητικού συμβουλίου της Αρχής έχουν 

δημοσιευθεί στον ιστότοπό της· καλεί την 

Αρχή να διασφαλίσει ότι όλες οι δηλώσεις 

θα δημοσιευθούν επειγόντως· 

Or. en 

 

Τροπολογία   33 

Monica Macovei 
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Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 12 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

12. σημειώνει ότι, εν αναμονή της 

έγκρισης των εκτελεστικών κανόνων για 

την καταγγελία δυσλειτουργιών, η Αρχή 

έθεσε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2016 νέα 

τυποποιημένη επιχειρησιακή διαδικασία 

για τον χειρισμό αιτημάτων από 

καταγγέλλοντες που αντιμετωπίζουν 

αντίποινα· αναγνωρίζει ότι η Αρχή 

αναμένει περαιτέρω καθοδήγηση από την 

Επιτροπή πριν διατυπώσει τους 

εσωτερικούς κανόνες της για την 

καταγγελία δυσλειτουργιών· ζητεί από την 

Επιτροπή να προσφέρει την εν λόγω 

επιπλέον καθοδήγηση το συντομότερο 

δυνατόν και καλεί την Αρχή να υποβάλει 

στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή 

έκθεση σχετικά με τη θέσπιση και την 

εφαρμογή των κανόνων της για την 

καταγγελία δυσλειτουργιών· 

12. σημειώνει ότι, εν αναμονή της 

έγκρισης των εκτελεστικών κανόνων για 

την καταγγελία δυσλειτουργιών, η Αρχή 

έθεσε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2016 νέα 

τυποποιημένη επιχειρησιακή διαδικασία 

για τον χειρισμό αιτημάτων από 

καταγγέλλοντες που αντιμετωπίζουν 

αντίποινα· αναγνωρίζει ότι η Αρχή 

αναμένει περαιτέρω καθοδήγηση από την 

Επιτροπή πριν διατυπώσει τους 

εσωτερικούς κανόνες της για την 

καταγγελία δυσλειτουργιών· ζητεί από την 

Επιτροπή να προσφέρει την εν λόγω 

επιπλέον καθοδήγηση το συντομότερο 

δυνατόν και καλεί την Αρχή να υποβάλει 

στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή 

έκθεση σχετικά με τη θέσπιση και την 

εφαρμογή των κανόνων της για την 

καταγγελία δυσλειτουργιών· ζητεί 

επιτακτικά από την Αρχή να θεσπίσει 

κανόνες σχετικά με την καταγγελία 

δυσλειτουργιών· συνιστά στην Αρχή να 

διαδώσει αυτούς τους κανόνες μεταξύ 

των υπαλλήλων της, ώστε να τους 

γνωρίζουν όλοι· καλεί την Αρχή να 

παράσχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με 

τις περιπτώσεις καταγγελίας 

δυσλειτουργιών το 2015 (εφόσον 

υπήρξαν), τον τρόπο διαχείρισής τους και 

την κατάληξη που είχαν· 

Or. en 

 

Τροπολογία   34 

Monica Macovei 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 16 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

16. σημειώνει επίσης ότι όλα τα μέλη 

του προσωπικού της Αρχής υποβάλλονται 

16. σημειώνει επίσης ότι όλα τα μέλη 

του προσωπικού της Αρχής υποβάλλονται 



PE599.885v01-00 20/26 AM\1118268EL.docx 

EL 

σε υποχρεωτική κατάρτιση ετησίως και 

υποχρεούνται να υποβάλλουν ετήσιες 

δηλώσεις συμφερόντων αναφέροντας 

λεπτομερώς συμφέροντα οικονομικού ή 

διανοητικού χαρακτήρα που ενδέχεται να 

έχουν οι ίδιοι ή μέλη των οικογενειών 

τους, μεταξύ άλλων όσον αφορά τυχόν 

ιδιωτικές σχέσεις με εκπροσώπους ομάδων 

ειδικών συμφερόντων· σημειώνει ότι οι 

εξωτερικοί εμπειρογνώμονες της Αρχής 

υποχρεούνται επίσης να υποβάλλουν 

ετησίως δηλώσεις συμφερόντων πριν από 

τη συμμετοχή τους σε επιστημονικό έργο 

για την Αρχή· όλες οι εν λόγω δηλώσεις 

δημοσιοποιούνται στον ιστότοπό της· 

παρατηρεί ότι οι εν λόγω δηλώσεις 

αξιολογούνται σύμφωνα με την πολιτική 

της Αρχής στον τομέα της ανεξαρτησίας 

και, σε περίπτωση που εντοπίζονται 

συγκρούσεις συμφερόντων, οι 

εμπειρογνώμονες δεν επιτρέπεται να 

συμμετέχουν σε επιστημονικό έργο για την 

Αρχή· καλεί την Αρχή να τηρεί ενήμερη 

την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή 

σχετικά με την εφαρμογή και τα 

αποτελέσματα των μέτρων αυτών· 

σε υποχρεωτική κατάρτιση ετησίως και 

υποχρεούνται να υποβάλλουν ετήσιες 

δηλώσεις συμφερόντων αναφέροντας 

λεπτομερώς συμφέροντα οικονομικού ή 

διανοητικού χαρακτήρα που ενδέχεται να 

έχουν οι ίδιοι ή μέλη των οικογενειών 

τους, μεταξύ άλλων όσον αφορά τυχόν 

ιδιωτικές σχέσεις με εκπροσώπους ομάδων 

ειδικών συμφερόντων· σημειώνει ότι οι 

εξωτερικοί εμπειρογνώμονες της Αρχής 

υποχρεούνται επίσης να υποβάλλουν 

ετησίως δηλώσεις συμφερόντων πριν από 

τη συμμετοχή τους σε επιστημονικό έργο 

για την Αρχή· όλες οι εν λόγω δηλώσεις 

δημοσιοποιούνται στον ιστότοπό της· 

παρατηρεί ότι οι εν λόγω δηλώσεις 

αξιολογούνται σύμφωνα με την πολιτική 

της Αρχής στον τομέα της ανεξαρτησίας 

και, σε περίπτωση που εντοπίζονται 

συγκρούσεις συμφερόντων, οι 

εμπειρογνώμονες δεν επιτρέπεται να 

συμμετέχουν σε επιστημονικό έργο για την 

Αρχή· καλεί την Αρχή να τηρεί ενήμερη 

την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή 

σχετικά με την εφαρμογή και τα 

αποτελέσματα των μέτρων αυτών· καλεί 

την Αρχή να παρουσιάσει μια πλήρη 

δημοσίευση όλων των δηλώσεων 

συμφερόντων των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου της· 

Or. en 

 

Τροπολογία   35 

Marco Valli, Dario Tamburrano, Laura Agea 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 18 α. υπογραμμίζει ότι το σύνολο του 

επιστημονικού έργου θα πρέπει να 

βασίζεται στη χρήση δημόσιων 

δεδομένων, καθώς μόνο τότε μπορεί να 

αποτελέσει αντικείμενο ελέγχου και 

επαλήθευσης από τη διεθνή επιστημονική 

κοινότητα· σημειώνει ότι η Αρχή 

υποχρεούται επίσης να λαμβάνει από 
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εταιρείες πληροφορίες που καλύπτονται 

από κανόνες περί εμπορικού απορρήτου, 

αλλά μπορεί να καθιερώσει μια 

ιεράρχηση των πηγών που θα 

χρησιμοποιεί για τις επιστημονικές 

γνωμοδοτήσεις της· καλεί την Αρχή να 

θέσει τις πληροφορίες που καλύπτονται 

από το εμπορικό απόρρητο στο κατώτατο 

άκρο της ιεραρχίας όσον αφορά τις 

πηγές, και να θέσει στην κορυφή μελέτες 

που είναι διαθέσιμες στο κοινό και έχουν 

δημοσιευθεί κατόπιν διαδικασίας 

επιστημονικής αξιολόγησης από 

ομοτίμους· 

Or. it 

 

Τροπολογία   36 

Marco Valli, Dario Tamburrano, Laura Agea 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 18 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 18 β. σημειώνει ότι οι αξιολογήσεις που 

διενεργεί η Αρχή, και για τις οποίες 

λαμβάνει πληροφορίες που καλύπτονται 

από κανόνες περί εμπορικού απορρήτου, 

δεν αφορούν μόνο την ασφάλεια, αλλά και 

άλλες πτυχές, όπως την 

αποτελεσματικότητα· καλεί την Αρχή να 

μην χρησιμοποιεί πληροφορίες που 

καλύπτονται από κανόνες περί εμπορικού 

απορρήτου όταν αξιολογεί την ασφάλεια, 

αλλά να περιορίζει τη χρήση τους στις 

άλλες πτυχές· 

Or. it 

 

Τροπολογία   37 

Benedek Jávor 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 α (νέα) 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 19 α. καλεί την Αρχή να αναθεωρήσει 

την πολιτική της σχετικά με την 

πρόσβαση στα έγγραφα, κατόπιν των 

αποφάσεων του Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου όσον αφορά αιτήματα 

σχετικά με την πρόσβαση σε 

περιβαλλοντικά έγγραφα, της 23ης 

Νοεμβρίου 20161α· 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 η προστασία του εμπορικού 

και βιομηχανικού απορρήτου δεν μπορεί 

να προβληθεί κατά της γνωστοποιήσεως 

τέτοιων πληροφοριών· 

 _________________ 

 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

pplication/pdf/2016-11/cp160128el.pdf 

Or. en 

 

Τροπολογία   38 

Monica Macovei 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 α (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 19 α. σημειώνει ότι, από το 2017, η 

Αρχή θα μεταδίδει ζωντανά μέσω 

διαδικτύου επιστημονικές συνεδριάσεις 

ανοικτές στο κοινό, με στόχο την 
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ενίσχυση της διαφάνειας· 

Or. en 

 

Τροπολογία   39 

Benedek Jávor, Tomáš Zdechovský 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 19 β. καλεί την Αρχή να δημοσιεύσει 

τον κατάλογο οργανισμών για την 

ασφάλεια των τροφίμων, 

καθώς και το αποτέλεσμα των 

αξιολογήσεών της όσον αφορά τα 

συμφέροντα των εμπειρογνωμόνων· 

Or. en 

 

Τροπολογία   40 

Monica Macovei 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 β (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 19 β. ζητεί από την Αρχή να παράσχει 

στην αρμόδια για την απαλλαγή αρχή τον 

κατάλογο των συνεδριάσεων με 

εκπροσώπους ομάδων συμφερόντων και 

τα πρακτικά των εν λόγω συνεδριάσεων· 

Or. en 

 

Τροπολογία   41 

Benedek Jávor 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 γ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 
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 19 γ. 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· 

παροτρύνει 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 

τιμωρεί τις ΜΜΕ έναντι μεγάλων 

εταιρειών· 

Or. en 

 

Τροπολογία   42 

Benedek Jávor 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 19 δ (νέα) 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 19 δ. 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 

 

Τροπολογία   43 
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Petri Sarvamaa 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. σημειώνει ότι η IAS εξέδωσε 

έκθεση σχετικά με την επιστημονική 

υποστήριξη της εκτίμησης κινδύνων και 

της αξιολόγησης των ρυθμιζόμενων 

προϊόντων με έμφαση στη συλλογή και 

ανάλυση δεδομένων· γνωρίζει ότι η IAS 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, μολονότι η 

συνολική διαδικασία της Αρχής για τη 

συλλογή και ανάλυση δεδομένων 

υποστηρίζει επαρκώς τις επιστημονικές 

δραστηριότητές της όσον αφορά την 

εκτίμηση κινδύνου και την αξιολόγηση 

των ρυθμιζόμενων προϊόντων, 

εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες, και 

ειδικότερα στη διακυβέρνηση των 

δεδομένων· γνωρίζει, σύμφωνα με 

πληροφορίες της Αρχής, ότι ενέκρινε 

σχέδιο δράσης για να ανταποκριθεί στις 

παρατηρήσεις της IAS, καθώς και ότι στο 

τέλος του έτους όλες οι ενέργειες που 

προβλέπονταν στο σχέδιο δράσης ήταν σε 

εξέλιξη και στο πλαίσιο των καθορισμένων 

προθεσμιών· 

23. σημειώνει ότι η IAS εξέδωσε 

έκθεση σχετικά με την επιστημονική 

υποστήριξη της εκτίμησης κινδύνων και 

της αξιολόγησης των ρυθμιζόμενων 

προϊόντων με έμφαση στη συλλογή και 

ανάλυση δεδομένων· σημειώνει ότι η IAS 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, μολονότι η 

συνολική διαδικασία της Αρχής για τη 

συλλογή και ανάλυση δεδομένων 

υποστηρίζει επαρκώς τις επιστημονικές 

δραστηριότητές της όσον αφορά την 

εκτίμηση κινδύνου και την αξιολόγηση 

των ρυθμιζόμενων προϊόντων, 

εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες, και 

ειδικότερα στη διακυβέρνηση των 

δεδομένων· γνωρίζει, σύμφωνα με 

πληροφορίες της Αρχής, ότι ενέκρινε 

σχέδιο δράσης για να ανταποκριθεί στις 

παρατηρήσεις της IAS, καθώς και ότι στο 

τέλος του έτους όλες οι ενέργειες που 

προβλέπονταν στο σχέδιο δράσης ήταν σε 

εξέλιξη και στο πλαίσιο των καθορισμένων 

προθεσμιών· 

Or. en 

 

Τροπολογία   44 

Petri Sarvamaa 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. σημειώνει με ανησυχία τη 

σημαντική ανισορροπία στην 

εκπροσώπηση των φύλων μεταξύ των 

ανώτερων διευθυντικών στελεχών και 

των μελών του διοικητικού συμβουλίου 
της Αρχής· 

26. σημειώνει ότι οι 5 θέσεις των 

ανώτερων διοικητικών στελεχών της 

Αρχής κατανέμονται με βέλτιστη 

εκπροσώπηση των φύλων σε αναλογία 

40% / 60%· σημειώνει με ανησυχία, 

ωστόσο, τη σημαντική ανισορροπία όσον 

αφορά την εκπροσώπηση των φύλων, με 

αναλογία 20 % / 80 %, στο διοικητικό 
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συμβούλιο της Αρχής· 

Or. en 

 

Τροπολογία   45 

Petri Sarvamaa 

 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 27 

 
Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

27. επισημαίνει ότι 24 μέλη του 

προσωπικού συμμετείχαν το 2015 σε 

ημερίδες εκτός έδρας που στοίχισαν 5 

816 EUR (242,33 EUR κατ’ άτομο) και 31 

μέλη του προσωπικού συμμετείχαν σε 

κλειστές διασκέψεις με κόστος 

23 096,16 EUR (745,03 EUR κατ’ άτομο)· 

27. επισημαίνει ότι 24 μέλη του 

προσωπικού συμμετείχαν το 2015 σε 

ημερίδες εκτός έδρας που στοίχισαν 5 816 

EUR (242,33 EUR κατ’ άτομο)· 

επισημαίνει ότι 31 μέλη του προσωπικού 

συμμετείχαν σε κλειστές διασκέψεις, το 

κόστος των οποίων ήταν σχετικά υψηλό, 

23 096,16 EUR (745,03 EUR κατ’ άτομο)· 

καλεί την Αρχή να παράσχει πιο 

συγκεκριμένες διευκρινίσεις στην 

αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά 

με το περιεχόμενο και το κόστος των 

κλειστών συνεδριάσεών της· 

Or. en 

 


