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προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου 
στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ και για την τροποποίηση του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 178/2002 [σχετικά με τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα], της 
οδηγίας 2001/18/ΕΚ [για τη σκόπιμη ελευθέρωση ΓΤΟ στο περιβάλλον], του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 [για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα 
και ζωοτροφές], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1831/2003 [για τις πρόσθετες ύλες 
στις ζωοτροφές], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2065/2003 [για τα αρτύματα 
καπνιστών τροφίμων], του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 [σχετικά με τα 
υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα], του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1331/2008 [για την ενιαία διαδικασία έγκρισης για τα πρόσθετα 
τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες τροφίμων], του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 [σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα] και του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283 [σχετικά με τα νέα τρόφιμα].
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης:

- θεωρεί ότι είναι σημαντικό για τους ευρωπαίους πολίτες να είναι εγγυημένη η 
ασφάλεια των τροφίμων που διατίθεται στην αγορά και τα τρόφιμα αυτά να υπόκεινται σε 
αυστηρά πρότυπα ασφάλειας·

- τονίζει τη σημασία της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), 
ιδίως όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών συμβούλευσης στην Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και 
τα κράτη μέλη·

- θεωρεί θετική την πρόταση της Επιτροπής για την επικαιροποίηση της γενικής 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα (ΟΤΔ), ιδίως όσον αφορά την αποσαφήνιση των κανόνων 
διαφάνειας στην εκτίμηση κινδύνου και τη μεγαλύτερη διασφάλιση της αξιοπιστίας, της 
αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας των μελετών οι οποίες χρησιμοποιούνται στις 
αξιολογήσεις που κάνει η EFSA·

- πιστεύει ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε οι ευρωπαίοι πολίτες 
να έχουν πλήρη εμπιστοσύνη στους οργανισμούς και τις αρχές της Ένωσης, όπως η EFSA, 
και ότι μόνο με σαφείς μεθοδολογίες και κανόνες μπορεί να κερδηθεί και να διατηρηθεί η 
εμπιστοσύνη αυτή·

- τονίζει ότι απαιτείται η ενίσχυση της ικανότητας της EFSA προκειμένου να μπορεί να 
διαθέτει υψηλό επίπεδο επιστημονικής ειδίκευσης στους διάφορους τομείς του έργου της· 

- διατυπώνει την άποψη ότι, τόσο γενικά όσο και στο συγκεκριμένο επίπεδο, η λήψη 
αποφάσεων πρέπει να βασίζεται στις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές γνώσεις, και θεωρεί 
σημαντικό να αυξηθεί η ικανότητα της EFSA με τη συμμετοχή καταξιωμένων επιστημόνων 
στις επιστημονικές ομάδες της·

- τονίζει ότι μόνο με μια ολοκληρωμένη και αποτελεσματική στρατηγική επικοινωνίας 
σε θέματα κινδύνου, με τη συμμετοχή όλων των μερών σε όλα τα στάδια της διαδικασίας 
ανάλυσης κινδύνου και με τη διατήρηση ανοικτού διαλόγου, είναι δυνατή η έγκαιρη 
εκτίμηση κινδύνου·

- εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η παρούσα πρόταση κανονισμού δεν 
περιλαμβάνει αναφορά στην αλιεία, και ειδικότερα στην υδατοκαλλιέργεια, και υπενθυμίζει 
ότι τα αλιευτικά προϊόντα αποτελούν μία από τις σημαντικότερες και πλέον υγιεινές πηγές 
ζωικών πρωτεϊνών και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μεγαλύτερη αγορά με τη μεγαλύτερη 
κατανάλωση στον κόσμο για τα συγκεκριμένα είδη διατροφής και εισάγει σήμερα το 68% 
των προϊόντων αυτών από τρίτες χώρες·

- υπενθυμίζει τη μεγάλη σημασία των αλιευτικών προϊόντων ως πηγής τροφίμων, που 
αποτέλεσε και αντικείμενο της επιστημονικής γνωμοδότησης «Food from the Oceans –
Τρόφιμα από τους ωκεανούς» την οποία υπέβαλε η ομάδα υψηλού επιπέδου επιστημονικών 
συμβουλών στην Επιτροπή τον Νοέμβριο του 2017.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Αλιείας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας 
των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη της τις ακόλουθες 
τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Δεν θα πρέπει να γίνεται καμία 
σκόπιμη ελευθέρωση στο περιβάλλον ή 
κυκλοφορία στην αγορά ΓΤΟ που 
παραβιάζουν την αρχή της προφύλαξης 
ούτε όταν δεν υπάρχουν επιστημονικές 
γνώσεις σχετικά με τις συνέπειες σε όλους 
τους επηρεαζόμενους τομείς (περιβάλλον, 
υγεία, βιοποικιλότητα κ.λπ.).

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η πείρα καταδεικνύει ότι ο ρόλος 
του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής 
επικεντρώνεται σε διοικητικές και 
οικονομικές πτυχές και δεν έχει αντίκτυπο 
στην ανεξαρτησία του επιστημονικού 
έργου το οποίο επιτελεί η Αρχή. Ως εκ 
τούτου, είναι σκόπιμο να εξασφαλιστεί η 
συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα κράτη 
μέλη στο διοικητικό συμβούλιο της Αρχής, 
προβλέποντας παράλληλα ότι οι 
εκπρόσωποι αυτοί θα πρέπει να διαθέτουν 
σχετική πείρα ιδίως στην αξιολόγηση του 
κινδύνου.

(11) Η πείρα καταδεικνύει ότι ο ρόλος 
του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής 
επικεντρώνεται σε διοικητικές και 
οικονομικές πτυχές και δεν έχει αντίκτυπο 
στην ανεξαρτησία του επιστημονικού 
έργου το οποίο επιτελεί η Αρχή. Ως εκ 
τούτου, είναι σκόπιμο να εξασφαλιστεί η 
συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα κράτη 
μέλη, καθώς και εκπροσώπων της 
κοινωνίας των πολιτών και της 
βιομηχανίας, στο διοικητικό συμβούλιο 
της Αρχής, προβλέποντας παράλληλα ότι 
οι εκπρόσωποι αυτοί θα πρέπει να 
διαθέτουν σχετική πείρα ιδίως στην 
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αξιολόγηση του κινδύνου.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 8α – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) προώθηση της συνέπειας και της 
διαφάνειας στη διατύπωση συστάσεων 
σχετικά με τη διαχείριση του κινδύνου·

β) προώθηση της συνέπειας, της 
διαφάνειας και της σαφήνειας στη 
διατύπωση συστάσεων σχετικά με τη 
διαχείριση του κινδύνου·

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 25 – παράγραφος 1α – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) δύο μέλη και τα αντίστοιχα 
αναπληρωματικά μέλη τα οποία 
διορίζονται από την Επιτροπή και 
εκπροσωπούν την Επιτροπή, με δικαίωμα 
ψήφου·

α) δύο μέλη και δύο αντίστοιχα 
αναπληρωματικά μέλη τα οποία 
διορίζονται από την Επιτροπή και 
εκπροσωπούν την Επιτροπή, με δικαίωμα 
ψήφου·

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 25 – παράγραφος 1α – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ένα μέλος το οποίο διορίζεται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με δικαίωμα 
ψήφου·

β) ένα μέλος και ένα 
συμπληρωματικό μέλος, τα οποία 
διορίζονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, με δικαίωμα ψήφου·
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο β
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 25 – παράγραφος 1α – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) τέσσερα μέλη με δικαίωμα ψήφου, 
τα οποία εκπροσωπούν τα συμφέροντα της 
κοινωνίας των πολιτών και της αλυσίδας 
τροφίμων, και συγκεκριμένα ένα μέλος 
από οργανώσεις καταναλωτών, ένα μέλος 
από περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, ένα μέλος από οργανώσεις 
γεωργών και ένα μέλος από οργανώσεις 
της βιομηχανίας. Τα εν λόγω μέλη 
διορίζονται από το Συμβούλιο ύστερα από 
διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, βάσει καταλόγου τον οποίο 
καταρτίζει η Επιτροπή και ο οποίος 
περιλαμβάνει περισσότερα ονόματα από 
τον αριθμό των θέσεων που πρόκειται να 
καλυφθούν. Ο κατάλογος που καταρτίζεται 
από την Επιτροπή διαβιβάζεται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με τα 
σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης. Το 
ταχύτερο δυνατόν και εντός τριών μηνών 
από την κοινοποίηση αυτή, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο μπορεί να υποβάλει τις 
απόψεις του για να εξεταστούν από το 
Συμβούλιο, το οποίο εν συνεχεία διορίζει 
τα εν λόγω μέλη.

γ) έξι μέλη με δικαίωμα ψήφου, τα 
οποία εκπροσωπούν τα συμφέροντα της 
κοινωνίας των πολιτών και της αλυσίδας 
τροφίμων, και συγκεκριμένα ένα μέλος 
από οργανώσεις καταναλωτών, ένα μέλος 
από περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές 
οργανώσεις, ένα μέλος από οργανώσεις 
γεωργών, ένα μέλος από οργανώσεις 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, ένα μέλος 
από την αγροχημική βιομηχανία και ένα 
μέλος από τη βιομηχανία τροφίμων. Τα εν 
λόγω μέλη διορίζονται από το Συμβούλιο 
ύστερα από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, βάσει καταλόγου τον οποίο 
καταρτίζει η Επιτροπή και ο οποίος 
περιλαμβάνει περισσότερα ονόματα από 
τον αριθμό των θέσεων που πρόκειται να 
καλυφθούν. Ο κατάλογος που καταρτίζεται 
από την Επιτροπή διαβιβάζεται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με τα 
σχετικά έγγραφα τεκμηρίωσης. Το 
ταχύτερο δυνατόν και εντός τριών μηνών 
από την κοινοποίηση αυτή, το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο μπορεί να υποβάλει τις 
απόψεις του για να εξεταστούν από το 
Συμβούλιο, το οποίο εν συνεχεία διορίζει 
τα εν λόγω μέλη.

Αιτιολόγηση

Τα συμφέροντα των παραγωγών στον τομέα των ΓΤΟ και των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
αφενός, και των παραγωγών στον τομέα των τροφίμων και των πρόσθετων υλών, αφετέρου, 
διαφέρουν μεταξύ τους. Το ίδιο ισχύει με τη γεωργία και την αλιεία/υδατοκαλλιέργεια. Το 
διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει έναν εκπρόσωπο των οργανώσεων 
αλιείας και υδατοκαλλιέργειας. Ως εκ τούτου, το διοικητικό συμβούλιο θα πρέπει επίσης να 
περιλαμβάνει δύο ξεχωριστούς εκπροσώπους της βιομηχανίας.

Τροπολογία 7
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 32δ – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής 
διενεργούν ελέγχους, 
συμπεριλαμβανομένων διαχειριστικών 
ελέγχων, προκειμένου να εξασφαλίζεται η 
βεβαιότητα ότι οι εγκαταστάσεις δοκιμών 
συμμορφώνονται με τα σχετικά πρότυπα 
για τη διενέργεια των δοκιμών και των 
μελετών που υποβάλλονται στην Αρχή στο 
πλαίσιο αίτησης έγκρισης βάσει της 
ενωσιακής νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Οι 
εν λόγω έλεγχοι διοργανώνονται σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών.

Οι εμπειρογνώμονες του Γραφείου 
Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων
της Επιτροπής (ΓΤΚΘ) διενεργούν 
ελέγχους, συμπεριλαμβανομένων 
διαχειριστικών ελέγχων, προκειμένου να 
εξασφαλίζεται η βεβαιότητα ότι οι 
εγκαταστάσεις δοκιμών στην Ένωση και 
σε τρίτες χώρες συμμορφώνονται με τα 
σχετικά πρότυπα για τη διενέργεια των 
δοκιμών και των μελετών που 
υποβάλλονται στην Αρχή στο πλαίσιο 
αίτησης έγκρισης βάσει της ενωσιακής 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Οι εν λόγω 
έλεγχοι διοργανώνονται σε συνεργασία με 
τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών ή 
των οικείων τρίτων χωρών.

Αιτιολόγηση

Το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων (ΓΤΚΘ) διασφαλίζει αποτελεσματικά 
συστήματα ελέγχου και αξιολογεί τη συμμόρφωση με τα πρότυπα της ΕΕ τόσο εντός της ΕΕ όσο 
και σε τρίτες χώρες, οι οποίες εξάγουν προϊόντα στην ΕΕ. Τούτο πραγματοποιείται κυρίως 
μέσω επιθεωρήσεων που πραγματοποιεί το Γραφείο Τροφίμων και Κτηνιατρικών Θεμάτων στα 
κράτη μέλη και σε τρίτες χώρες, οι οποίες εξάγουν προϊόντα στην ΕΕ.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002
Άρθρο 39ε – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Παρά τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 1, η δημοσιοποίηση των 
ονοματεπωνύμων και των διευθύνσεων 
φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στη 
διενέργεια δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα ή 
στη συλλογή τοξικολογικών πληροφοριών 

2. Παρά τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 1, η δημοσιοποίηση των 
ονοματεπωνύμων και των διευθύνσεων 
φυσικών προσώπων που συμμετέχουν στη 
διενέργεια δοκιμών ή στη συλλογή 
τοξικολογικών πληροφοριών θεωρείται ότι 
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θεωρείται ότι θίγει σημαντικά την ιδιωτική 
ζωή και την ακεραιότητα αυτών των 
φυσικών προσώπων και, για τον λόγο 
αυτόν, τα στοιχεία αυτά δεν 
δημοσιοποιούνται εκτός εάν υφίσταται 
υπέρτερο δημόσιο συμφέρον.

θίγει σημαντικά την ιδιωτική ζωή και την 
ακεραιότητα αυτών των φυσικών 
προσώπων και, για τον λόγο αυτόν, τα 
στοιχεία αυτά δεν δημοσιοποιούνται εκτός 
εάν υφίσταται υπέρτερο δημόσιο 
συμφέρον.
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