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Τροπολογία 27
Αιτιολογική σκέψη 7α (νέα)

(7α) Προκειμένου να χορηγείται έγκριση 
βάσει του ανά χείρας κανονισμού, θα 
πρέπει να πληρούνται επίσης τα κριτήρια 
περί χορήγησης έγκρισης που καθορίζονται 
στους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. ΧΧΧ/2006, 
(ΕΚ) αριθ. ΥΥΥ/2006 και (ΕΚ) ΖΖΖ/2006.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αυτονόητο αλλά δεν αναφέρεται επακριβώς στην πρόταση της Επιτροπής.
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Τροπολογία: David Martin, Åsa Westlund

Τροπολογία 28
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Σύμφωνα με το πλαίσιο αξιολόγησης 
της επικινδυνότητας στον τομέα της 
ασφάλειας των τροφίμων που έχει 
διαμορφωθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 
2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών 
και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και 
τον καθορισμό των διαδικασιών σε θέματα 
ασφάλειας των τροφίμων1, η κυκλοφορία 
οποιασδήποτε ουσίας στην αγορά εγκρίνεται 
μόνον αφού αξιολογηθεί επιστημονικά, στο 
ανώτατο δυνατό επίπεδο, η επικινδυνότητα 
που παρουσιάζει για την ανθρώπινη υγεία. Η 
αξιολόγηση αυτή, που πρέπει να 
διενεργείται υπό την ευθύνη της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων (στο εξής «η Αρχή») πρέπει να 
συνοδεύεται από απόφαση σχετικά με τη 
διαχείριση των κινδύνων που λαμβάνει η 
Επιτροπή με τη διαδικασία της κανονιστικής 
επιτροπής η οποία εξασφαλίζει τη στενή 
συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των 
κρατών μελών.

(9) Σύμφωνα με το πλαίσιο αξιολόγησης 
της επικινδυνότητας στον τομέα της 
ασφάλειας των τροφίμων που έχει 
διαμορφωθεί με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 
2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών 
και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και 
τον καθορισμό των διαδικασιών σε θέματα 
ασφάλειας των τροφίμων2, η κυκλοφορία 
οποιασδήποτε ουσίας στην αγορά εγκρίνεται 
μόνον αφού αξιολογηθεί επιστημονικά από 
ανεξάρτητη αρχή, στο ανώτατο δυνατό 
επίπεδο, η επικινδυνότητα που παρουσιάζει 
για την ανθρώπινη υγεία. Η αξιολόγηση 
αυτή, που πρέπει να διενεργείται υπό την 
ευθύνη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων (στο εξής «η 
Αρχή») πρέπει να συνοδεύεται από απόφαση 
σχετικά με τη διαχείριση των κινδύνων που 
λαμβάνει η Επιτροπή με τη διαδικασία της 
κανονιστικής επιτροπής η οποία εξασφαλίζει 
τη στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής 
και των κρατών μελών.

Or. en

Τροπολογία: Mojca Drčar Murko

Τροπολογία 29
Αιτιολογική σκέψη 10

(10) Είναι δεκτό ότι μόνη της η 
επιστημονική αξιολόγηση των κινδύνων δεν 
μπορεί, ενίοτε, να παρέχει όλες τις 

(10) Είναι δεκτό ότι μόνη της η 
επιστημονική αξιολόγηση των κινδύνων δεν 
μπορεί να παρέχει όλες τις πληροφορίες 

  
1 ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1642/2003 

(ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 4).
2 ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1642/2003 

(ΕΕ L 245 της 29.9.2003, σ. 4).
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πληροφορίες πάνω στις οποίες θα πρέπει να 
βασιστεί μια απόφαση διαχείρισης των 
κινδύνων και ότι θα πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη και άλλοι εύλογοι και συναφείς προς 
το υπό εξέταση αντικείμενο παράγοντες.

πάνω στις οποίες θα πρέπει να βασιστεί μια 
απόφαση διαχείρισης των κινδύνων και ότι 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και άλλοι 
εύλογοι και συναφείς προς το υπό εξέταση 
αντικείμενο παράγοντες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να εξετάζονται και άλλοι σχετικοί παράγοντες νομιμότητας, 
όπως οι ανησυχίες για την ασφάλεια σε ό,τι αφορά την υγεία των καταναλωτών, την εύλογη 
ανάγκη για τεχνολογικές αλλαγές καθώς και τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα για τον 
καταναλωτή.

Τροπολογία: David Martin, Åsa Westlund

Τροπολογία 30
Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Η ενιαία διαδικασία έγκρισης των 
ουσιών πρέπει να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις διαφάνειας και ενημέρωσης του 
κοινού εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το 
δικαίωμα του αιτούντος να διατηρεί 
εμπιστευτικές ορισμένες πληροφορίες.

(13) Η ενιαία διαδικασία έγκρισης των 
ουσιών πρέπει να ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις διαφάνειας και ενημέρωσης του 
κοινού εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα το 
δικαίωμα του αιτούντος να διατηρεί 
εμπιστευτικές ορισμένες πληροφορίες, σε 
κατάλληλες περιπτώσεις και για 
συγκεκριμένους λόγους.

Or. en

Τροπολογία: David Martin, Åsa Westlund

Τροπολογία 31
Αιτιολογική σκέψη 16

(16) Για λόγους αποτελεσματικότητας και 
νομοθετικής απλούστευσης, θα πρέπει να 
εξεταστεί μεσοπρόθεσμα η σκοπιμότητα 
διεύρυνσης του πεδίου εφαρμογής της 
ενιαίας διαδικασίας ώστε να συμπεριλάβει 
και άλλες κανονιστικές ρυθμίσεις που 
ισχύουν στον τομέα των τροφίμων.

(16) Για λόγους αποτελεσματικότητας και 
νομοθετικής απλούστευσης, θα πρέπει να 
εξεταστεί μεσοπρόθεσμα, μεταξύ άλλων 
μέσω διαβουλεύσεων με όλους τους 
εμπλεκόμενους, η σκοπιμότητα διεύρυνσης 
του πεδίου εφαρμογής της ενιαίας 
διαδικασίας ώστε να συμπεριλάβει και 
άλλες κανονιστικές ρυθμίσεις που ισχύουν 
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στον τομέα των τροφίμων.

Or. en

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 32
Αιτιολογική σκέψη 18

(18) Τα αναγκαία μέτρα για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την 
απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των 
όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή1.

(18) Τα αναγκαία μέτρα για την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την 
απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 
28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των 
όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή.1. Η Επιτροπή διαβουλεύεται, 
όπως ενδείκνυται, τους εμπλεκόμενους 
παράγοντες για την προετοιμασία των 
μέτρων που θέτει υπόψη της επιτροπής η 
οποία αναφέρεται στην ανωτέρω απόφαση.

1 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. 1 ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. Απόφαση 
τροποποιηθείσα από την απόφαση 2006/512/ΕΚ 
(ΕΕ L 200, 22.7.2006, σ. 11).

Or. en

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να περιληφθούν ειδικές διατάξεις με σκοπό να επιτραπεί η ανεπίσημη διαβούλευση 
των διαφόρων παραγόντων πριν από τη λήψη οιασδήποτε απόφασης στην Μόνιμη Επιτροπή για 
την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή 
διαφάνεια και ευρύτητα πνεύματος.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Bart Staes

Τροπολογία 33
Άρθρο 1, παράγραφος 1

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει μια 
ενιαία διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης 
(στο εξής η «ενιαία διαδικασία») των 
προσθέτων τροφίμων, των ενζύμων 
τροφίμων, των αρτυμάτων τροφίμων και 

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει μια 
ενιαία διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης 
(στο εξής η «ενιαία διαδικασία») των 
προσθέτων τροφίμων, των ενζύμων 
τροφίμων, των αρτυμάτων τροφίμων και 
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των ουσιών με αρτυματικές ιδιότητες που 
χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν επί ή εντός των τροφίμων 
(στο εξής «ουσίες»), η οποία συμβάλλει 
στην ελεύθερη κυκλοφορία των ουσιών
αυτών στην Κοινότητα.

των ουσιών με αρτυματικές ιδιότητες που 
χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν επί ή εντός των τροφίμων 
(στο εξής «ουσίες»), η οποία συμβάλλει στη 
βελτιωμένη προστασία των καταναλωτών 
και τη δημόσιας υγείας στην Κοινότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος του κανονισμού πρέπει να είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της 
δημόσιας υγείας και των καταναλωτών σε όλη την Κοινότητα.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 34
Άρθρο 1, παράγραφος 1, εδάφιο 1 α (νέο)

Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για 
προϊόντα, τα οποία, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2065/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 2003 
σχετικά με τα αρτύματα καπνιστών 
τροφίμων που χρησιμοποιούνται ή 
προορίζονται για χρήση εντός ή επί των 
τροφίμων1. 

1 ΕΕ L 309, 26.11.2003,σ. 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα αρτύματα καπνιστών τροφίμων ρυθμίζονται επαρκώς και καταλλήλως με τον κανονισμό 
(ΕΚ) 2065/2003. Η ρητή εξαίρεσή τους από τον παρόντα κανονισμό θα συμβάλει σε σαφέστερη 
νομοθεσία.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Bart Staes

Τροπολογία 35
Άρθρο 2, παράγραφος 1

1. Στο πλαίσιο της κάθε τομεακής 1. Στο πλαίσιο της κάθε τομεακής 
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νομοθεσίας για τα τρόφιμα, οι ουσίες των 
οποίων έχει εγκριθεί η κυκλοφορία στην 
αγορά της Κοινότητας περιλαμβάνονται σε 
έναν κατάλογο του οποίου το περιεχόμενο 
καθορίζεται από την εν λόγω νομοθεσία 
(στο εξής «κοινοτικός κατάλογος»). Ο 
κοινοτικός κατάλογος επικαιροποιείται από 
την Επιτροπή. Δημοσιεύεται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

νομοθεσίας για τα τρόφιμα, οι ουσίες των 
οποίων έχει εγκριθεί η κυκλοφορία στην 
αγορά της Κοινότητας περιλαμβάνονται σε 
έναν κατάλογο του οποίου το περιεχόμενο 
καθορίζεται από την εν λόγω νομοθεσία 
(στο εξής «κοινοτικός κατάλογος»). Ο 
κοινοτικός κατάλογος επικαιροποιείται από
κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου. Δημοσιεύεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περισσότερες τροποποιήσεις και επικαιροποιήσεις του κοινοτικού καταλόγου υπήρξαν 
αντικείμενο επίμαχων συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Μολονότι 
συχνά είναι δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση, η λήψη της απόφασης 
δεν πρέπει να εξαρτάται μόνο από την Επιτροπή και την διαδικασία επιτροπολογίας της.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 36
Άρθρο 2, παράγραφος 1, υποπαράγραφος 1 α (νέα)

Οι ουσίες που επιτρέπονται βάσει του
κοινοτικού πίνακα μπορούν να
χρησιμοποιούνται από όλες τις 
επιχειρήσεις τροφίμων που υπόκεινται 
στους όρους που έχουν θεσπισθεί για 
αυτές, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση 
τους δεν περιορίζεται δυνάμει του άρθρου
12, παράγραφος 6, στοιχείο a).

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εγγραφή ουσίας στον κοινοτικό κατάλογο απαιτεί εκτεταμένες τοξικολογικές μελέτες. Είναι 
κατανοητό το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι κατασκευαστές που διεξάγουν παρόμοιες μελέτες, 
αναλαμβάνοντας μεγάλες οικονομικές υποχρεώσεις, επιθυμούν να επωφεληθούν, τουλάχιστον 
για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, από τα πλεονεκτήματα που συνδέονται με την έγκριση
(βλ. τροπολογία 60 του κ. Horst Schnellhardt).
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Τροπολογία: Mojca Drčar Murko

Τροπολογία 37
Άρθρο 3, παράγραφος 2, υποπαράγραφος 2

Ωστόσο, για τις επικαιροποιήσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
στοιχεία β) και γ) η Επιτροπή δεν ζητεί τη 
γνώμη της Αρχής παρά μόνο εάν οι 
επικαιροποιήσεις αυτές ενδέχεται να έχουν 
επίδραση στη δημόσια υγεία.

Ωστόσο, για τις επικαιροποιήσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
στοιχεία β) και γ) η Επιτροπή δεν ζητεί τη 
γνώμη της Αρχής παρά μόνο εάν οι 
επικαιροποιήσεις αυτές ενδέχεται να έχουν 
επίδραση στην ανθρώπινη υγεία.

Or. en

Τροπολογία: Åsa Westlund

Τροπολογία 38
Άρθρο 3, παράγραφοι 3 και 4

3. Η ενιαία διαδικασία ολοκληρώνεται 
με την έγκριση από την Επιτροπή ενός 
κανονισμού με σκοπό την επικαιροποίηση 
σύμφωνα με το άρθρο 7.

3. Η ενιαία διαδικασία ολοκληρώνεται 
με την έγκριση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο  και το Συμβούλιο ενός 
κανονισμού με σκοπό την επικαιροποίηση.

4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 
3, η Επιτροπή μπορεί να θέσει τέλος στην 
ενιαία διαδικασία και να απορρίψει την 
προβλεπόμενη επικαιροποίηση, σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, εάν 
κρίνει ότι η επικαιροποίηση αυτή δεν είναι 
αιτιολογημένη. Λαμβάνει υπόψη, κατά 
περίπτωση, τη γνώμη της Αρχής, όλες τις 
σχετικές διατάξεις της κοινοτικής 
νομοθεσίας και όλους τους υπόλοιπους 
εύλογους και συναφείς προς το θέμα 
παράγοντες.

4. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 
3, η Επιτροπή μπορεί να θέσει τέλος στην 
ενιαία διαδικασία και να απορρίψει την 
προβλεπόμενη επικαιροποίηση, σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας έως 
ότου υποβληθεί πρόταση κανονισμού στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο,
εάν κρίνει ότι η επικαιροποίηση αυτή δεν 
είναι αιτιολογημένη. Λαμβάνει υπόψη, κατά 
περίπτωση, τη γνώμη της Αρχής, όλες τις 
σχετικές διατάξεις της κοινοτικής 
νομοθεσίας και όλους τους υπόλοιπους 
εύλογους και συναφείς προς το θέμα 
παράγοντες

Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή
ενημερώνει, εάν χρειάζεται, απευθείας τον 
αιτούντα αναφέροντας στην επιστολή της 
τους λόγους για τους οποίους κρίνει ότι η 
επικαιροποίηση δεν είναι αιτιολογημένη.

Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή 
ενημερώνει, εάν χρειάζεται, απευθείας τον 
αιτούντα αναφέροντας στην επιστολή της 
τους λόγους για τους οποίους κρίνει ότι η 
επικαιροποίηση δεν είναι αιτιολογημένη.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η κοινή διαδικασία θα πρέπει να βασίζεται στην συναπόφαση. Οι τροποποιήσεις και 
επικαιροποιήσεις του κοινοτικού καταλόγου υπήρξαν συχνά αντικείμενο επίμαχων συζητήσεων 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και, συνεπώς, δεν πρέπει να αφορά μόνο την 
Επιτροπή και τη διαδικασία επιτροπολογίας της.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Bart Staes

Τροπολογία 39
Άρθρο 3, παράγραφος 3

3. Η ενιαία διαδικασία ολοκληρώνεται 
με την έγκριση από την Επιτροπή ενός 
κανονισμού με σκοπό την επικαιροποίηση 
σύμφωνα με το άρθρο 7.

3. Η ενιαία διαδικασία ολοκληρώνεται 
με την έγκριση νομοθετικής πρότασης 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου από την Επιτροπή ενός 
κανονισμού με σκοπό την επικαιροποίηση 
σύμφωνα με το άρθρο 7.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περισσότερες τροποποιήσεις και επικαιροποιήσεις του κοινοτικού καταλόγου υπήρξαν 
αντικείμενο επίμαχων συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Μολονότι 
συχνά είναι δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση, η λήψη της απόφασης 
δεν πρέπει να εξαρτάται μόνο από την Επιτροπή και την διαδικασία επιτροπολογίας της.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Bart Staes

Τροπολογία 40
Άρθρο 4, παράγραφος 1

1. Μόλις λάβει αίτηση για 
επικαιροποίηση του κοινοτικού καταλόγου η 
Επιτροπή:

1. Μόλις λάβει αίτηση για 
επικαιροποίηση του κοινοτικού καταλόγου η 
Επιτροπή:

α) γνωστοποιεί εγγράφως στον 
αιτούντα ότι έλαβε την αίτησή του, εντός 
δεκατεσσάρων εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία παραλαβής της·

α) γνωστοποιεί εγγράφως στον 
αιτούντα ότι έλαβε την αίτησή του, εντός 
δεκατεσσάρων εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία παραλαβής της

β) ενδεχομένως, ανακοινώνει την 
αίτηση στην Αρχή και ζητεί τη 
γνωμοδότησή της·

β) ενδεχομένως, ανακοινώνει την 
αίτηση στην Αρχή και ζητεί τη 
γνωμοδότησή της·

Η Επιτροπή γνωστοποιεί την αίτηση στα Η Επιτροπή γνωστοποιεί την αίτηση στο 
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κράτη μέλη. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα κράτη 
μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περισσότερες τροποποιήσεις και επικαιροποιήσεις του κοινοτικού καταλόγου υπήρξαν 
αντικείμενο επίμαχων συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Μολονότι 
συχνά είναι δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση, η λήψη της απόφασης 
δεν πρέπει να εξαρτάται μόνο από την Επιτροπή και την διαδικασία επιτροπολογίας της.

Τροπολογία: David Martin

Τροπολογία 41
Άρθρο 4

1. Μόλις λάβει αίτηση για 
επικαιροποίηση του κοινοτικού καταλόγου η 
Επιτροπή:

1. Μόλις λάβει αίτηση για 
επικαιροποίηση του κοινοτικού καταλόγου η 
Επιτροπή:

α) γνωστοποιεί εγγράφως στον 
αιτούντα ότι έλαβε την αίτησή του, εντός 
δεκατεσσάρων εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία παραλαβής της·

α) γνωστοποιεί εγγράφως στον 
αιτούντα ότι έλαβε την αίτησή του, εντός 
δεκατεσσάρων εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία παραλαβής της

β) ενδεχομένως, ανακοινώνει την 
αίτηση στην Αρχή και ζητεί τη 
γνωμοδότησή της·

β) ενδεχομένως, ανακοινώνει την 
αίτηση στην Αρχή και ζητεί τη 
γνωμοδότησή της·

Η Επιτροπή γνωστοποιεί την αίτηση στα 
κράτη μέλη.

Η Επιτροπή γνωστοποιεί την αίτηση στα 
κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους 
παράγοντες.

2. Εφόσον η διαδικασία ξεκινήσει με 
δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή 
ενημερώνει σχετικά τα κράτη μέλη και, 
ενδεχομένως, ζητεί τη γνώμη της Αρχής.

2. Εφόσον η διαδικασία ξεκινήσει με 
δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή 
ενημερώνει σχετικά τα κράτη μέλη και 
όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες
και, ενδεχομένως, ζητεί τη γνώμη της 
Αρχής.

Or. en

Τροπολογία: Carl Schlyter, Bart Staes

Τροπολογία 42
Άρθρο 6, παράγραφος 1
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1. Σε περιπτώσεις δεόντως 
αιτιολογημένες όπου η Αρχή ζητά 
συμπληρωματικές πληροφορίες από τον 
αιτούντα, η προθεσμία που προβλέπεται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 1 είναι δυνατόν να 
παραταθεί. Η Αρχή καθορίζει, ύστερα από 
συνεννόηση με τον αιτούντα, μια προθεσμία 
εντός της οποίας είναι δυνατόν να 
παρασχεθούν οι πληροφορίες αυτές και 
ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την 
αναγκαία συμπληρωματική προθεσμία. Εάν 
η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση εντός 
οκτώ εργάσιμων ημερών ύστερα από την 
ενημέρωση από την Αρχή, η προθεσμία που 
προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 
παρατείνεται αυτόματα έως τη 
συμπληρωματική προθεσμία.

1. Σε περίπτωση που η Αρχή ζητά 
συμπληρωματικές πληροφορίες από τον 
αιτούντα, η προθεσμία που προβλέπεται στο 
άρθρο 5 παράγραφος 1 είναι δυνατόν να 
παραταθεί. Η Αρχή καθορίζει, ύστερα από 
συνεννόηση με τον αιτούντα, μια προθεσμία 
εντός της οποίας είναι δυνατόν να 
παρασχεθούν οι πληροφορίες αυτές και 
ενημερώνει την Επιτροπή σχετικά με την 
αναγκαία συμπληρωματική προθεσμία. Εάν 
η Επιτροπή δεν προβάλλει αντίρρηση εντός 
οκτώ εργάσιμων ημερών ύστερα από την 
ενημέρωση από την Αρχή, η προθεσμία που 
προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 
παρατείνεται αυτόματα έως τη 
συμπληρωματική προθεσμία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν η αίτηση δεν παρέχει όλα τα στοιχεία που χρειάζεται η Αρχή ώστε να εκτιμήσει τους 
κινδύνους που εγκυμονούν για μια δεδομένη ουσία, η διαθέσιμη χρονική περίοδος θα πρέπει να 
παραταθεί ώστε να καταστεί δυνατή η σοβαρή αποτίμηση των κινδύνων.

Τροπολογία: Åsa Westlund

Τροπολογία 43
Άρθρο 7

Εντός εννέα μηνών από την παραλαβή της 
γνώμης της Αρχής, η Επιτροπή υποβάλλει 
στην επιτροπή του άρθρου 14 παράγραφος 
1 σχέδιο κανονισμού για την 
επικαιροποίηση του κοινοτικού καταλόγου, 
λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Αρχής, 
τις τυχόν συναφείς διατάξεις της κοινοτικής 
νομοθεσίας και άλλους εύλογους και 
συναφείς προς το υπό εξέταση ζήτημα 
παράγοντες.

Εντός εννέα μηνών από την παραλαβή της 
γνώμης της Αρχής, η Επιτροπή υποβάλλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο πρόταση κανονισμού για την 
επικαιροποίηση του κοινοτικού καταλόγου, 
λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Αρχής, 
τις τυχόν συναφείς διατάξεις της κοινοτικής 
νομοθεσίας και άλλους εύλογους και 
συναφείς προς το υπό εξέταση ζήτημα 
παράγοντες.

Εάν το σχέδιο κανονισμού δεν είναι 
σύμφωνο με τη γνώμη της Αρχής, η 
Επιτροπή παρέχει εξηγήσεις για τους λόγους 
των διαφορών.

Εάν η πρόταση κανονισμού δεν είναι 
σύμφωνη με τη γνώμη της Αρχής, η 
Επιτροπή παρέχει εξηγήσεις για τους λόγους 
των διαφορών.
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Το σχέδιο εγκρίνεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περισσότερες τροποποιήσεις και επικαιροποιήσεις του κοινοτικού καταλόγου υπήρξαν 
αντικείμενο επίμαχων συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Μολονότι 
συχνά είναι δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση, η λήψη της απόφασης 
δεν πρέπει να εξαρτάται μόνο από την Επιτροπή και την διαδικασία επιτροπολογίας της.

Τροπολογία: Carl Schlyter, Bart Staes

Τροπολογία 44
Άρθρο 7

Εντός εννέα μηνών από την παραλαβή της 
γνώμης της Αρχής, η Επιτροπή υποβάλλει
στην επιτροπή του άρθρου 14 παράγραφος 
1 σχέδιο κανονισμού για την 
επικαιροποίηση του κοινοτικού καταλόγου, 
λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Αρχής, 
τις τυχόν συναφείς διατάξεις της κοινοτικής 
νομοθεσίας και άλλους εύλογους και 
συναφείς προς το υπό εξέταση ζήτημα 
παράγοντες.

Εντός εννέα μηνών από την παραλαβή της 
γνώμης της Αρχής, η Επιτροπή υποβάλλει 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο πρόταση κανονισμού για την 
επικαιροποίηση του κοινοτικού καταλόγου, 
λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της Αρχής, 
τις τυχόν συναφείς διατάξεις της κοινοτικής 
νομοθεσίας και άλλους εύλογους και 
συναφείς προς το υπό εξέταση ζήτημα 
παράγοντες.

Εάν το σχέδιο κανονισμού δεν είναι 
σύμφωνο με τη γνώμη της Αρχής, η 
Επιτροπή παρέχει εξηγήσεις για τους λόγους 
των διαφορών.

Εάν η πρόταση κανονισμού δεν είναι 
σύμφωνο με τη γνώμη της Αρχής, η 
Επιτροπή παρέχει εξηγήσεις για τους λόγους 
των διαφορών.

Το σχέδιο εγκρίνεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 14 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περισσότερες τροποποιήσεις και επικαιροποιήσεις του κοινοτικού καταλόγου υπήρξαν 
αντικείμενο επίμαχων συζητήσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Μολονότι 
συχνά είναι δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση, η λήψη της απόφασης 
δεν πρέπει να εξαρτάται μόνο από την Επιτροπή και την διαδικασία επιτροπολογίας της.
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Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 45
Άρθρο 7, παράγραφος 1

Εντός εννέα μηνών από την παραλαβή της 
γνώμης της Αρχής, η Επιτροπή υποβάλλει 
στην επιτροπή του άρθρου 14 παράγραφος 1 
σχέδιο κανονισμού για την επικαιροποίηση 
του κοινοτικού καταλόγου, λαμβάνοντας 
υπόψη τη γνώμη της Αρχής, τις τυχόν 
συναφείς διατάξεις της κοινοτικής 
νομοθεσίας και άλλους εύλογους και 
συναφείς προς το υπό εξέταση ζήτημα 
παράγοντες.

Εντός έξι μηνών από την παραλαβή της 
γνώμης της Αρχής, η Επιτροπή υποβάλλει 
στην επιτροπή του άρθρου 14 παράγραφος 1 
σχέδιο κανονισμού για την επικαιροποίηση 
του κοινοτικού καταλόγου, λαμβάνοντας 
υπόψη τη γνώμη της Αρχής, τις τυχόν 
συναφείς διατάξεις της κοινοτικής 
νομοθεσίας και άλλους εύλογους και 
συναφείς προς το υπό εξέταση ζήτημα 
παράγοντες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μετά την επινόηση μιας νέας ουσίας, οι επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να αναμένουν περισσότερο 
από ένα έτος για να λάβουν έγκριση. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, προβλέπεται η απαιτούμενη
ελαστικότητα σε σχέση με εκτενείς διαδικασίες.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 46
Άρθρο 7, παράγραφος 1

Εντός εννέα μηνών από την παραλαβή της 
γνώμης της Αρχής, η Επιτροπή υποβάλλει 
στην επιτροπή του άρθρου 14 παράγραφος 1 
σχέδιο κανονισμού για την επικαιροποίηση 
του κοινοτικού καταλόγου, λαμβάνοντας 
υπόψη τη γνώμη της Αρχής, τις τυχόν 
συναφείς διατάξεις της κοινοτικής 
νομοθεσίας και άλλους εύλογους και 
συναφείς προς το υπό εξέταση ζήτημα 
παράγοντες.

Εντός τριών μηνών από την παραλαβή της 
γνώμης της Αρχής, η Επιτροπή υποβάλλει 
στην επιτροπή του άρθρου 14 παράγραφος 1 
σχέδιο κανονισμού για την επικαιροποίηση 
του κοινοτικού καταλόγου, λαμβάνοντας 
υπόψη τη γνώμη της Αρχής, τις τυχόν 
συναφείς διατάξεις της κοινοτικής 
νομοθεσίας και άλλους εύλογους και 
συναφείς προς το υπό εξέταση ζήτημα 
παράγοντες.

Or. en

Αιτιολόγηση

1. Οι κανονισμοί 1831/2003 (πρόσθετα ζωοτροφών) και 1829/2003 (γενετικώς τροποποιημένα
τρόφιμα & ζωοτροφές) επιτρέπουν και οι δύο στην Επιτροπή να συντάξει κανονισμό εντός 
τριών μηνών και να προτείνει τροπολογίες στους κανονισμούς προς υποβολή στη Μόνιμη 
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Επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων (SCFCAH). Οι τρεις μήνες αντί για
τη μακρά περίοδο των εννέα μηνών συνεπάγονται συνοχή με τους άλλους κανονισμούς της ΕΕ 
περί ασφάλειας των τροφίμων . 
2. Χρονική περίοδος εννέα μηνών είναι μια μακρά περίοδος που θα επιβαρύνει άνισα τις μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες δεν διαθέτουν συνήθως τους πόρους που έχουν στη
διάθεσή τους οι μεγάλες, καθιερωμένες εταιρείες και μπορούν να έχουν την πολυτέλεια να 
περιμένουν για διαδικασίες και αποτελέσματα (βλ. επίσης το σημείο 6.3.1.6 της "αξιολόγησης 
των επιπτώσεων στο έγγραφο εργασίας του προσωπικού της Επιτροπής· Παράρτημα στην 
πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα ένζυμα 
τροφίμων που τροποποιεί την οδηγία του Συμβουλίου 83/417/ΕΟΚ, τον κανονισμό του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, την οδηγία 2000/13/ΕΚ και την οδηγία του Συμβουλίου
2001/112/ΕΚ". )

Τροπολογία: Mojca Drčar Murko

Τροπολογία 47
Άρθρο 7, παράγραφοι 1 και 2

Εντός εννέα μηνών από την παραλαβή της 
γνώμης της Αρχής, η Επιτροπή υποβάλλει 
στην επιτροπή του άρθρου 14 παράγραφος 1 
σχέδιο κανονισμού για την επικαιροποίηση 
του κοινοτικού καταλόγου, λαμβάνοντας 
υπόψη τη γνώμη της Αρχής, τις τυχόν 
συναφείς διατάξεις της κοινοτικής 
νομοθεσίας και άλλους εύλογους και 
συναφείς προς το υπό εξέταση ζήτημα 
παράγοντες.

Εντός έξι μηνών από την παραλαβή της 
γνώμης της Αρχής, η Επιτροπή υποβάλλει 
στην επιτροπή του άρθρου 14 παράγραφος 1 
σχέδιο κανονισμού για την επικαιροποίηση 
του κοινοτικού καταλόγου, λαμβάνοντας 
υπόψη τη γνώμη της Αρχής, τις τυχόν 
συναφείς διατάξεις της κοινοτικής 
νομοθεσίας και άλλους εύλογους και 
συναφείς προς το υπό εξέταση ζήτημα 
παράγοντες.

Εάν το σχέδιο κανονισμού δεν είναι 
σύμφωνο με τη γνώμη της Αρχής, η 
Επιτροπή παρέχει εξηγήσεις για τους λόγους 
των διαφορών.

Εάν το σχέδιο κανονισμού δεν είναι 
σύμφωνο με τη γνώμη της Αρχής, η 
Επιτροπή παρέχει εξηγήσεις για τους λόγους 
της απόφασής της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έξι μήνες για την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της διαδικασίας της επιτροπολογίας πρέπει να 
είναι αρκετοί. Οι λόγοι για την απόφαση της Επιτροπής θα πρέπει να εξηγούνται σε περίπτωση 
που το σχέδιο κανονισμού δεν συμφωνεί με τη γνώμη της Αρχής.



PE 386.368v02-00 14/22 AM\658345EL.doc

EL

Τροπολογία: Bogusław Sonik

Τροπολογία 48
Άρθρο 7, παράγραφος 1

Εντός εννέα μηνών από την παραλαβή της 
γνώμης της Αρχής, η Επιτροπή υποβάλλει 
στην επιτροπή του άρθρου 14 παράγραφος 1 
σχέδιο κανονισμού για την επικαιροποίηση 
του κοινοτικού καταλόγου, λαμβάνοντας 
υπόψη τη γνώμη της Αρχής, τις τυχόν 
συναφείς διατάξεις της κοινοτικής 
νομοθεσίας και άλλους εύλογους και 
συναφείς προς το υπό εξέταση ζήτημα 
παράγοντες.

Εντός έξι μηνών από την παραλαβή της 
γνώμης της Αρχής, η Επιτροπή υποβάλλει 
στην επιτροπή του άρθρου 14 παράγραφος 1 
σχέδιο κανονισμού για την επικαιροποίηση 
του κοινοτικού καταλόγου, λαμβάνοντας 
υπόψη τη γνώμη της Αρχής, τις τυχόν 
συναφείς διατάξεις της κοινοτικής 
νομοθεσίας και άλλους εύλογους και 
συναφείς προς το υπό εξέταση ζήτημα 
παράγοντες.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις για την κοινή διαδικασία χορήγησης έγκρισης ορίζουν ένα άνευ λόγου μακρό 
χρονικό διάστημα. Μετά τους έξι μήνες που διαθέτει η EFSA για να γνωμοδοτήσει, η Επιτροπή
προτείνει να διαθέτει η ίδια εννέα μήνες για να υποβάλει πρόταση στο πλαίσιο της διαδικασίας 
επιτροπολογίας. Πρέπει να αρκούν έξι μήνες  στο στάδιο αυτό.

Τροπολογία: Avril Doyle

Τροπολογία 49
Άρθρο 7, παράγραφοι 1 και 2

Εντός εννέα μηνών από την παραλαβή της 
γνώμης της Αρχής, η Επιτροπή υποβάλλει 
στην επιτροπή του άρθρου 14 παράγραφος 1 
σχέδιο κανονισμού για την επικαιροποίηση 
του κοινοτικού καταλόγου, λαμβάνοντας 
υπόψη τη γνώμη της Αρχής, τις τυχόν 
συναφείς διατάξεις της κοινοτικής 
νομοθεσίας και άλλους εύλογους και 
συναφείς προς το υπό εξέταση ζήτημα 
παράγοντες.

Εντός έξι μηνών από την παραλαβή της 
γνώμης της Αρχής, η Επιτροπή υποβάλλει 
στην επιτροπή του άρθρου 14 παράγραφος 1 
σχέδιο κανονισμού για την επικαιροποίηση 
του κοινοτικού καταλόγου, λαμβάνοντας 
υπόψη τη γνώμη της Αρχής, τις τυχόν 
συναφείς διατάξεις της κοινοτικής 
νομοθεσίας και άλλους εύλογους και 
συναφείς προς το υπό εξέταση ζήτημα 
παράγοντες.

Εάν το σχέδιο κανονισμού δεν είναι 
σύμφωνο με τη γνώμη της Αρχής, η 
Επιτροπή παρέχει εξηγήσεις για τους λόγους 
των διαφορών.

Εάν το σχέδιο κανονισμού δεν είναι 
σύμφωνο με τη γνώμη της Αρχής, η 
Επιτροπή παρέχει εξηγήσεις για τους λόγους 
της απόφασής της.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις για την κοινή διαδικασία χορήγησης έγκρισης ορίζουν ένα άνευ λόγου μακρό 
χρονικό διάστημα. Μετά τους έξι μήνες που διαθέτει η EFSA για να γνωμοδοτήσει, η Επιτροπή
προτείνει να διαθέτει η ίδια εννέα μήνες για να υποβάλει πρόταση στο πλαίσιο της διαδικασίας 
επιτροπολογίας. Πρέπει να αρκούν έξι μήνες  στο στάδιο αυτό.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 50
Άρθρο 7, υποπαράγραφος 2 α (νέα)

Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν ζητεί
από την Αρχή να δώσει γνώμη, η
αναφερόμενη στην παράγραφο 1 περίοδος
αρχίζει από τη στιγμή που υποβάλλεται 
έγκυρη αίτηση στην Επιτροπή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία πρέπει να ορίζεται ακόμη και για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν απαιτείται 
για την εγγραφή η γνώμη της Αρχής.

Τροπολογία: Mojca Drčar Murko

Τροπολογία 51
Άρθρο 8, παράγραφος 1

1. Εάν η Επιτροπή ζητήσει από τον 
αιτούντα συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικά με τα θέματα διαχείρισης των 
κινδύνων, καθορίζει σε συνεννόηση με τον 
αιτούντα μια προθεσμία εντός της οποίας θα 
της διαβιβαστούν οι πληροφορίες αυτές. 
Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία που 
προβλέπεται στο άρθρο 7 είναι δυνατόν να 
παραταθεί ανάλογα.

1. Εάν η Επιτροπή ζητήσει από τον 
αιτούντα συμπληρωματικές πληροφορίες 
σχετικά με τα θέματα διαχείρισης των 
κινδύνων, καθορίζει σε συνεννόηση με τον 
αιτούντα μια προθεσμία εντός της οποίας θα 
της διαβιβαστούν οι πληροφορίες αυτές. 
Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή μπορεί 
να παρατείνει την προθεσμία που 
προβλέπεται στο άρθρο 7 και ενημερώνει 
τα κράτη μέλη για την παράταση της 
προθεσμίας.

Or. en
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Τροπολογία: Carl Schlyter, Bart Staes

Τροπολογία 52
Άρθρο 8, παράγραφος 2

2. Εάν οι συμπληρωματικές 
πληροφορίες δεν διαβιβαστούν εντός της 
συμπληρωματικής προθεσμίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή 
δρα με βάση τις πληροφορίες που της 
έχουν ήδη διαβιβαστεί.

2. Εάν οι συμπληρωματικές 
πληροφορίες δεν διαβιβαστούν εντός της 
συμπληρωματικής προθεσμίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή 
παρατείνει την προθεσμία που προβλέπεται 
στο άρθρο 7 ή απορρίπτει την αίτηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε περίπτωση που οι αιτούντες δεν παρέχουν τα ζητηθέντα στοιχεία εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος, η Επιτροπή θα πρέπει να διαθέτει περισσότερο χρόνο για την αξιολόγησή της.

Τροπολογία: Mojca Drčar Murko

Τροπολογία 53
Άρθρο 10

Οι προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 
5 παράγραφος 1 και στο άρθρο 7 είναι 
δυνατόν να παραταθούν από την Επιτροπή 
είτε με δική της πρωτοβουλία είτε, κατά 
περίπτωση, κατόπιν αιτήματος της Αρχής, 
εφόσον αιτιολογείται από το χαρακτήρα του 
φακέλου, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 
παράγραφος 1 και του άρθρου 8 
παράγραφος 1. Στη συνέχεια, ανάλογα με 
την περίπτωση, η Επιτροπή ενημερώνει τον 
αιτούντα για την παράταση αυτή καθώς και 
για τους λόγους που την αιτιολογούν.

Οι προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 
5 παράγραφος 1 και στο άρθρο 7 είναι 
δυνατόν να παραταθούν από την Επιτροπή 
είτε με δική της πρωτοβουλία είτε, κατά 
περίπτωση, κατόπιν αιτήματος της Αρχής, 
εφόσον αιτιολογείται από το χαρακτήρα του 
φακέλου, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 
παράγραφος 1 και του άρθρου 8 
παράγραφος 1. Στη συνέχεια, η Επιτροπή 
ενημερώνει τον αιτούντα και τα κράτη μέλη
για την παράταση αυτή καθώς και για τους 
λόγους που την αιτιολογούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αιτών πρέπει πάντοτε να ενημερώνεται για οιαδήποτε παράταση των χρονικών ορίων, όπως 
επίσης και τα κράτη μέλη.
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Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 54
Άρθρο 10

Οι προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 
5 παράγραφος 1 και στο άρθρο 7 είναι 
δυνατόν να παραταθούν από την Επιτροπή 
είτε με δική της πρωτοβουλία είτε, κατά 
περίπτωση, κατόπιν αιτήματος της Αρχής, 
εφόσον αιτιολογείται από το χαρακτήρα του 
φακέλου, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 
παράγραφος 1 και του άρθρου 8 
παράγραφος 1. Στη συνέχεια, ανάλογα με 
την περίπτωση, η Επιτροπή ενημερώνει τον 
αιτούντα για την παράταση αυτή καθώς και 
για τους λόγους που την αιτιολογούν.

Οι προθεσμίες που αναφέρονται στο άρθρο 
5 παράγραφος 1 και στο άρθρο 7 είναι 
δυνατόν να παραταθούν από την Επιτροπή 
είτε με δική της πρωτοβουλία είτε, κατά 
περίπτωση, κατόπιν αιτήματος της Αρχής, 
εφόσον αιτιολογείται από το χαρακτήρα του 
φακέλου, με την επιφύλαξη του άρθρου 6 
παράγραφος 1 και του άρθρου 8 
παράγραφος 1. Στη συνέχεια, η Επιτροπή 
ενημερώνει τον αιτούντα για την παράταση 
αυτή καθώς και για τους λόγους που την 
αιτιολογούν.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο αιτών πρέπει πάντοτε να ενημερώνεται για οιαδήποτε παράταση των χρονικών ορίων. Για τις
ανάγκες του σχεδιασμού τους, οι αιτούντες χρειάζεται να ενημερώνονται εγκαίρως για 
οιαδήποτε παράταση και για τους λόγους που την υπαγόρευσαν.

Τροπολογία: David Martin

Τροπολογία 55
Άρθρο 11

Η Αρχή εξασφαλίζει τη διαφάνεια των 
δραστηριοτήτων της σύμφωνα με το άρθρο 
38 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002. 
Δημοσιοποιεί χωρίς καθυστέρηση τις 
γνωμοδοτήσεις της. Επίσης, δημοσιοποιεί 
τις αιτήσεις γνωμοδότησης, καθώς και την 
παράταση της προθεσμίας που αναφέρεται 
στο άρθρο 6 παράγραφος 1.

Η Αρχή εξασφαλίζει τη διαφάνεια των 
δραστηριοτήτων της σύμφωνα με το άρθρο 
38 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002. 
Δημοσιοποιεί χωρίς καθυστέρηση τις 
γνωμοδοτήσεις της, μαζί με όλες τις 
αιτήσεις και το σχετικό υλικό. Επίσης, 
δημοσιοποιεί τις αιτήσεις γνωμοδότησης, 
καθώς και την παράταση της προθεσμίας 
που αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1.

Or. en
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Τροπολογία: Mojca Drčar Murko

Τροπολογία 56
Άρθρο 12, παράγραφος 3

3. Η Επιτροπή προσδιορίζει ποιες 
πληροφορίες μπορούν να παραμείνουν 
εμπιστευτικές και ενημερώνει τον αιτούντα.

3. Η Επιτροπή προσδιορίζει ποιες 
πληροφορίες μπορούν να παραμείνουν 
εμπιστευτικές και ενημερώνει τον αιτούντα
και τα κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να ενημερώνονται.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 57
Άρθρο 12, παράγραφος 3

3. Η Επιτροπή προσδιορίζει ποιες 
πληροφορίες μπορούν να παραμείνουν 
εμπιστευτικές και ενημερώνει τον αιτούντα.

3. Αφού διαβουλευθεί με τον αιτούντα, 
η Επιτροπή προσδιορίζει ποιες πληροφορίες 
μπορούν να παραμείνουν εμπιστευτικές και 
ενημερώνει τον αιτούντα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο αιτών θα πρέπει να έχει δικαίωμα να ενημερώνεται εγκαίρως για την απόφαση. Επίσης, οι
παραγωγοί θα πρέπει να μπορούν αν παρουσιάζουν τις απόψεις τους για την θέση της 
Επιτροπής.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 58
Άρθρο 12, παράγραφος 3

3. Η Επιτροπή προσδιορίζει ποιες 
πληροφορίες μπορούν να παραμείνουν 
εμπιστευτικές και ενημερώνει τον αιτούντα.

3. Η Επιτροπή προσδιορίζει, από 
κοινού με τον αιτούντα, ποιες πληροφορίες 
μπορούν να παραμείνουν εμπιστευτικές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η εμπλοκή και η συμμετοχή του αιτούντα με σκοπό να καθοριστεί ποιες πληροφορίες μπορούν 
να παραμείνουν εμπιστευτικές, είναι ουσιαστικής σημασίας στα πρώτα στάδια της διαδικασίας. 
Μόνον τότε περιφρουρείται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, διότι άλλως, σε συνδυασμό 
με το σύνολο των στοιχείων, υπάρχει κίνδυνος να υπονομευθούν τα εμπορικά συμφέροντα ή τα 
συμφέροντα της επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης του αιτούντος.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 59
Άρθρο 12, παράγραφος 4

4. Αφού ενημερωθεί για τη θέση της 
Επιτροπής ο αιτών έχει στη διάθεσή του μια 
προθεσμία τριών εβδομάδων για να 
αποσύρει την αίτησή του προκειμένου να 
διατηρηθεί η εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχει διαβιβάσει. Έως τη 
λήξη της προθεσμίας αυτής η 
εμπιστευτικότητα διατηρείται.

4. Αφού ενημερωθεί για τη θέση της 
Επιτροπής ο αιτών έχει στη διάθεσή του μια 
προθεσμία τριών εβδομάδων για να 
αποσύρει την αίτησή του προκειμένου να 
διατηρηθεί η εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχει διαβιβάσει ή να 
καταθέσει ένσταση κατά της απόφασης 
της Επιτροπής. Η τελευταία διαθέτει σε 
αυτή την περίπτωση προθεσμία δύο μηνών 
για να λάβει οριστική απόφαση για την 
ένσταση. Έως τη λήξη της αρχικής
προθεσμίας των τριών εβδομάδων ή, σε 
περίπτωση ένστασης, έως ότου ληφθεί 
οριστική απόφαση, η εμπιστευτικότητα 
διατηρείται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να δημιουργηθεί η δυνατότητα για τους αιτούντες να καταθέτουν 
ένσταση κατά των αποφάσεων της Επιτροπής σε σχέση με την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 60
Άρθρο 12, παράγραφος 6

6. Εάν ο αιτών αποσύρει ή έχει 
αποσύρει την αίτησή του, η Αρχή, η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη σέβονται τον 

6. Εάν ο αιτών αποσύρει ή έχει 
αποσύρει την αίτησή του, η Αρχή, η 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη σέβονται τον 
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εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικών 
και βιομηχανικών πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
που αφορούν την έρευνα και την ανάπτυξη, 
καθώς και των πληροφοριών εκείνων για 
τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των οποίων 
υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ της Επιτροπής 
και του αιτούντος.

εμπιστευτικό χαρακτήρα όλων των
πληροφοριών που παρέχει η αίτηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να προστατευθούν από ενδεχόμενη βλάβη τα εμπορικά συμφέροντα ή τα 
συμφέροντα της επιστημονικής έρευνας και ανάπτυξης του αιτούντος, είναι ουσιώδες να 
προστατευθούν τα συμφέροντα του αιτούντος διατηρώντας τον εμπιστευτικό χαρακτήρα του 
συνόλου των πληροφοριών που εμπεριέχονται στην αίτηση.

Τροπολογία: Horst Schnellhardt

Τροπολογία 61
Άρθρο 12, παράγραφος 6 α (νέα)

Επί μία δεκαετία μετά την ημερομηνία 
έγκρισης, τα επιστημονικά δεδομένα και οι
άλλες πληροφορίες που παρέχουν οι
αιτούντες, δεν μπορούν να
χρησιμοποιούνται προς όφελος
μεταγενέστερου αιτούντα, εκτός εάν ο 
επόμενος αιτών έχει συμφωνήσει με τον 
προηγούμενο ότι είναι δυνατή η χρήση 
αυτών των δεδομένων και των 
πληροφοριών και επιμερισθούν αναλόγως
τα έξοδα, στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες:
α) ο προηγούμενος αιτών, κατά τη χρονική 
στιγμή της αίτησή του, έχει χαρακτηρίσει
τα επιστημονικά δεδομένα και τις άλλες
πληροφορίες ως δική του αποκλειστική 
εκμετάλλευση, 
β) ο προηγούμενος αιτών διέθετε
αποκλειστικά δικαιώματα αναφοράς στα 
δεδομένα αποκλειστικής εκμετάλλευσης 
κατά τη στιγμή που υπεβλήθη η 
προηγούμενη αίτηση, και
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γ) το πρόσθετο τροφίμων δεν θα μπορούσε
να εγκριθεί χωρίς την υποβολή των
δεδομένων αποκλειστικής εκμετάλλευσης 
από τον προηγούμενο αιτούντα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εγγραφή ουσίας στον κοινοτικό κατάλογο απαιτεί εκτεταμένες τοξικολογικές μελέτες. Είναι 
κατανοητό το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι κατασκευαστές που διεξάγουν παρόμοιες μελέτες, 
αναλαμβάνοντας μεγάλες οικονομικές υποχρεώσεις, επιθυμούν να επωφεληθούν, τουλάχιστον 
για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, από τα πλεονεκτήματα που συνδέονται με την έγκριση.

Τροπολογία: Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία 62
Άρθρο 12, παράγραφος 7 α (νέα)

7α. Επί μία δεκαετία μετά την ημερομηνία 
έγκρισης, τα επιστημονικά δεδομένα και οι
άλλες πληροφορίες που παρέχουν οι
αιτούντες, δεν μπορούν να
χρησιμοποιούνται προς όφελος
μεταγενέστερου αιτούντα, εκτός εάν ο 
επόμενος αιτών έχει συμφωνήσει με τον 
προηγούμενο ότι είναι δυνατή η χρήση 
αυτών των δεδομένων και των 
πληροφοριών και επιμερισθούν αναλόγως 
τα έξοδα, στις περιπτώσεις κατά τις 
οποίες:
(α) ο προηγούμενος αιτών έχει 
χαρακτηρίσει, κατά τη χρονική στιγμή της 
αίτησής του, τα επιστημονικά δεδομένα
και τις άλλες πληροφορίες ως δική του 
αποκλειστική εκμετάλλευση,
(β) ο προηγούμενος αιτών διέθετε
αποκλειστικά δικαιώματα αναφοράς στα 
δεδομένα αποκλειστικής εκμετάλλευσης 
κατά τη στιγμή που υπεβλήθη η 
προηγούμενη αίτηση, και
(γ) το πρόσθετο τροφίμων δεν θα μπορούσε
να εγκριθεί χωρίς την υποβολή των
δεδομένων αποκλειστικής εκμετάλλευσης 
από τον προηγούμενο αιτούντα.
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Or. en

Αιτιολόγηση

1. Προκειμένου να δοθούν κίνητρα για την έρευνα και ανάπτυξη στο πλαίσιο της βιομηχανίας
προσθέτων τροφίμων, είναι σκόπιμο να προστατευθούν τα δεδομένα αποκλειστικής εμπορικής 
εκμετάλλευσης που προκύπτουν από την επένδυση καινοτόμων με σκοπό τη συλλογή 
πληροφοριών και δεδομένων επί των οποίων βασίζονται οι αιτήσεις δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Εν τούτοις, αυτή η προστασία θα πρέπει να περιορίζεται σε χρόνο ώστε να
αποφεύγονται οι περιττές επαναλήψεις των μελετών και των πειραμάτων σε ζώα καθώς και να 
μη παραβλάπτεται ο ανταγωνισμός.
2. Με τη δεκαετή περίοδο προστασίας των στοιχείων αποκλειστικής εμπορικής εκμετάλλευσης
εξασφαλίζεται η συνοχή  με τη νομοθετική πράξη της ΕΕ σχετικά με την ασφάλεια των
τροφίμων 1829/2003 (γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές), της οποίας το άρθρο
31 ορίζει ότι "Τα επιστημονικά δεδομένα καθώς και άλλες πληροφορίες στο φάκελο της 
αίτησης που απαιτούνται δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφοι 3 και 5 και του άρθρου 17 
παράγραφοι 3 και 5, δεν χρησιμοποιούνται προς όφελος άλλου αιτούντος για περίοδο δέκα 
ετών από την ημερομηνία της έγκρισης, εκτός εάν ο άλλος αιτών έχει συμφωνήσει με τον 
κάτοχο της έγκρισης για τη χρήση τέτοιων δεδομένων και πληροφοριών".


