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για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα,
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε

θέµατα ασφάλειας των τροφίµων
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ

– Έγκριση της πρότασης από την Επιτροπή: 8Νοεµβρίου 20001

– Γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής: 28Μαρτίου 20012

– Γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών: 14 Ιουνίου 20013

– Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση:12 Ιουνίου 20014

– Ηµεροµηνία της πολιτικής συµφωνίας στο Συµβούλιο: 28 Ιουνίου 2001 (οµοφωνία αλλά
χωρίς την υποστήριξη της Επιτροπής)

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Οι κύριες αλλαγές που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή

Κεφάλαια I και II γενική νοµοθεσία για τα τρόφιµα:

Ο κύριος στόχος της αρχικής πρότασης για τα κεφάλαια I και II παραµένει

αµετάβλητος αν και το κείµενο υπέστη σηµαντικές ανακατατάξεις, δηλαδή ορισµένα
άρθρα τοποθετήθηκαν σε πιο λογική σειρά και οι αρχές διαχωρίστηκαν από τις

απαιτήσεις. Οι ορισµοί, ιδίως οι ορισµοί των τροφίµων, της νοµοθεσίας για τα
τρόφιµα, της ανιχνευσιµότητας και της πρωτογενούς παραγωγής διασαφηνίστηκαν.
Ο ορισµός των σταδίων παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής αναδιατυπώθηκε
σηµαντικά προκειµένου να είναι σαφέστερο το πεδίο εφαρµογής του κεφαλαίου II
που καλύπτει αυτά τα τρία στάδια. Περιλαµβάνεται ένας περαιτέρω ορισµός του
"τελικού καταναλωτή", ενώ ο ορισµός του ‘επίσηµου ελέγχου’ διαγράφηκε για να
συµπεριληφθεί σε ένα πιο ειδικό κείµενο σχετικά µε τους ελέγχους.

Το άρθρο 4 περιλαµβάνει τώρα την υποχρέωση προσαρµογής των υφισταµένων

αρχών και διαδικασιών της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα πριν από µια ορισµένη
ηµεροµηνία, που προηγουµένως καλυπτόταν από το άρθρο 64 της αρχικής πρότασης
και εποµένως αυτό διαγράφηκε. Οι νέες αυτές ρυθµίσεις για την εφαρµογή
διαφόρων άρθρων σχεδιάστηκαν µετά από κοινή συµφωνία των νοµικών υπηρεσιών

του Συµβουλίου και της Επιτροπής.

Το άρθρο 5 κατ’ αρχήν παραµένει το ίδιο αν και υπάρχουν κάποιες αλλαγές στην
έµφαση σε σχέση µε τις ορθές πρακτικές στο εµπόριο. Μετά από το άρθρο 6 το
κείµενο αναδιοργανώθηκε σε µεγάλο βαθµό. Τα άρθρα 6 και 10 αντανακλούν την
ουσία της αρχικής πρότασης. Έγιναν κάποιες µικρές αλλαγές στην έµφαση σε σχέση
µε την εισαγωγή και εξαγωγή τροφίµων στα άρθρα 11 και 12 και το σηµαντικότερο

1 COM(2000) 716τελικό της 8.11.00.
2

ΕΕ C 155της 29.05.2001σ. 32.
3 13/06/2001δεν έχει δηµοσιευθεί ακόµα σε ΕΕ.
4 A5-0198/2001τελικό της 12.06.01.
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είναι ότι τα τρόφιµα που µπορεί να είναι επιβλαβή για την υγεία ή οι µη ασφαλείς
ζωοτροφές δεν εξάγονται από την Κοινότητα.

Tα άρθρα για τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίµων και των ζωοτροφών
(14 και 15) ευθυγραµµίζονται καλύτερα τώρα µε την οδηγία για τη γενική ασφάλεια

των προϊόντων µε την προσθήκη µιας παραγράφου που επιτρέπει την απόσυρση των
προϊόντων ή άλλο περιορισµό στη διάθεσή τους, παρόλο που συµµορφώνονται µε

τις ειδικές απαιτήσεις της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, εφόσον κρίνονται µη ασφαλή.

Μια απαίτηση για τις επιχειρήσεις τροφίµων και ζωοτροφών να επιτρέπουν στους

υπαλλήλους τους να συνεργάζονται µε τις αρµόδιες αρχές για την πρόληψη, τη
µείωση ή την αποφυγή κινδύνων προστέθηκε στα άρθρα 19και 20.

Κεφάλαιο III Ευρωπαϊκή Αρχή Τροφίµων:

Το άρθρο 22 (αποστολή της Αρχής) τροποποιήθηκε για να εξασφαλιστεί ότι ενώ

διατηρείται ένα ευρύ πεδίο εφαρµογής, η αποστολή της Αρχής θα εξακολουθήσει να
εστιάζει στην ασφάλεια των τροφίµων και των ζωοτροφών. Εποµένως η αποστολή

της Αρχής σε σχέση µε θέµατα υγείας των ζώων, ορθής µεταχείρισης των ζώων και
υγείας των φυτών που δεν συνδέονται µε την ασφάλεια των τροφίµων και των

ζωοτροφών, περιορίζεται τώρα σε επιστηµονικές γνώµες. Το πεδίο εφαρµογής
σχετικά µε τη διατροφή διατηρείται, µε ορισµένες µικρές αλλαγές που αφορούν την

επικοινωνία σε θέµατα διατροφής που συνδέονται µε τα κοινοτικά προγράµµατα για
την υγεία.

Η νέα διατύπωση του άρθρου 22 παράγραφος 5 υπογραµµίζει ότι η συνεργασία της
Αρχής, της Επιτροπής και των κρατών µελών είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί

συνοχή µεταξύ των λειτουργιών αξιολόγησης, διαχείρισης και κοινοποίησης του
κινδύνου.

Η διαχείριση του συστήµατος ταχείας ειδοποίησης θα παραµείνει στην Επιτροπή
(διαγραφή του καθήκοντος αυτού από τα άρθρα 22 και 23 και νέα διατύπωση στα

άρθρα 35και 50).Ωστόσο η Αρχή θα είναι µέλος του δικτύου αυτού.

Ο ρόλος του Συµβουλευτικού Σώµατος (άρθρο 27) καθορίστηκε πληρέστερα, καθώς
αυτό το σώµα της Αρχής θα εξασφαλίζει τη λειτουργική σύνδεση µε παρόµοια
σώµατα των κρατών µελών.

Ολοκληρώθηκαν οι όροι της παραποµπής στην Αρχή των αιτήσεων για
επιστηµονικές γνώµες και καθορίστηκαν οι περιπτώσεις στις οποίες οι αιτήσεις

µπορεί να τροποποιηθούν ή να απορριφθούν (άρθρο 29).

Προστέθηκαν αρκετές νέες διατάξεις σε σχέση µε τη διαφάνεια ιδίως στα άρθρα 32,
36 και 38.

Κεφάλαιο IV ( ταχεία ειδοποίηση, διαχείριση κρίσεων και κρίσιµες

καταστάσεις)

Tο κεφάλαιο τροποποιήθηκε όσον αφορά την ταχεία ειδοποίηση (βλέπε παραπάνω),
ώστε η διαδικασία έκτακτης ανάγκης να επεκταθεί και στις ζωοτροφές (άρθρα 53
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και 54) και να ευθυγραµµιστεί µε την οδηγία για τους επίσηµους ελέγχους στον
τοµέα της διατροφής των ζώων5.

Κεφάλαιο V ∆ιαδικασίες και τελικές διατάξεις

Υπάρχουν λίγες σηµαντικές αλλαγές µε εξαίρεση τη διαγραφή του άρθρου σχετικά

µε την έδρα, µε το οποίο δεν συµφώνησε η Επιτροπή, και τη µεταφορά της διάταξης
του άρθρου 64 της αρχικής πρότασης στο άρθρο 4. Ως ηµεροµηνία έναρξης

λειτουργίας της Αρχής καθορίστηκε από το Συµβούλιο η 1η Ιανουαρίου 2002.

Τροποποιήσεις µε τις οποίες δεν συµφώνησε η Επιτροπή

Το Συµβούλιο πέτυχε οµόφωνη πολιτική συµφωνία στις 28 Ιουνίου 2001. Η
Επιτροπή, ωστόσο, δεν ήταν σε θέση να υποστηρίξει τη συµφωνία αυτή κυρίως

λόγω της θέσης της σε σχέση µε τη σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου, που
διαφέρει από τον προσανατολισµό του Συµβουλίου.

Επιπλέον, το άρθρο σχετικά µε τη διαδικασία καθορισµού της έδρας διεγράφη και
ορισµένες από τις τροπολογίες που δέχθηκε η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο δεν έγιναν δεκτές από το Συµβούλιο. Η Επιτροπή δεν συµφωνεί µε την
ηµεροµηνία του Ιανουαρίου του 2005 που προτάθηκε από το Συµβούλιο για την

εφαρµογή των άρθρων 11, 12, 14έως 20 και θα προτιµούσε η ηµεροµηνία να
καθοριστεί νωρίτερα, τον Ιανουάριο του 2004.

3. ΣΧΟΛΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ (ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 189 τροπολογίες εν µέρει ή πλήρως. Η Επιτροπή

δέχθηκε πλήρως 43 τροπολογίες, εν µέρει ή κατ’ αρχήν 55 τροπολογίες και δεν ήταν σε θέση
να δεχθεί 88 τροπολογίες. (186,καθώς ορισµένες συγχωνεύτηκαν)

Η νοµική βάση της παρούσας πρότασης, που δεσµεύει πλήρως το Κοινοβούλιο στη
διαδικασία συναπόφασης, έλαβε την πλήρη υποστήριξη του Συµβουλίου. Εποµένως η

Επιτροπή δεν µπορεί να δεχθεί τις τροπολογίες 4 ή 209 που µεταβάλλουν ή διευρύνουν τη
νοµική βάση.

Κεφάλαια I και II

Οι τροπολογίες 12 και 81 που αναφέρονται στην υγιεινή των τροφίµων δεν έγιναν δεκτές σε

αυτό το ευρύ, οριζόντιο πλαίσιο που καλύπτει όχι µόνον την υγιεινή, αλλά και τις
προσµείξεις, τις πρόσθετες ύλες, τα υλικά που έρχονται σε επαφή µε τα τρόφιµα και πολλά

άλλα. Παρόµοια, οι τροπολογίες 59 και 72 ήταν υπερβολικά λεπτοµερείς για ένα οριζόντιο
κείµενο. Η Επιτροπή δεν δέχθηκε την τροπολογία 202 σχετικά µε τις παραχωρήσεις για τις

ΜΜΕ, καθώς οι καταναλωτές πρέπει να απολαµβάνουν την ίδια προστασία ανεξάρτητα από
το µέγεθος ή το είδος της επιχείρησης. Επίσης η Επιτροπή δεν ήταν σε θέση να δεχθεί τις

τροπολογίες 26, 40 και 50, που επεκτείνουν το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού στην

5
εκδόθηκε στις 19.06.2001δεν έχει δηµοσιευθεί ακόµα στην ΕΕ.
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ποιότητα των τροφίµων καθώς ο κανονισµός αυτός δεν είναι το κατάλληλο νοµοθετικό µέσο
και ήδη διεξάγεται άλλο έργο σχετικά.

Ορισµένες τροπολογίες (3, 6, 7, 8) που αφορούν τις αιτιολογικές σκέψεις έγιναν δεκτές
πλήρως καθώς ευθυγραµµίζονται µε τη γενική ιδέα της παρούσας πρότασης να καλύπτει

ολόκληρη την αλυσίδα των τροφίµων.

Το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού καλύπτει τις πρακτικές παραπλάνησης και εξαπάτησης

αλλά όχι την οικονοµική απάτη µεταξύ εµπορευοµένων. Εποµένως η τροπολογία 49 έγινε
δεκτή µόνον εν µέρει. Οι απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίµων εξακολουθούν να
διαχωρίζονται από άλλα συµφέροντα των καταναλωτών. Εποµένως, η τροπολογία 57 έγινε
δεκτή µόνον εν µέρει/κατ’ αρχήν - όχι στο άρθρο 8 για τα συµφέροντα των καταναλωτών,
αλλά στο άρθρο 14,που καλύπτει την απαίτηση για ασφάλεια των τροφίµων.

Μια σειρά από τροπολογίες: οι 28, 29, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 43, 44, 46που αναφέρονται
στους ορισµούς που χρησιµοποιούνται στο κείµενο αυτό δεν έγιναν δεκτές. Στις τροπολογίες
αυτές, είτε θα διακυβευόταν η οριζόντια φύση του κειµένου, είτε η αλλαγή στην τροποποίηση
καθίσταται περιττή ή ανακριβής σε σχέση µε τη χρήση του όρου, ή περιέχεται ήδη σε άλλο
ορισµό ή θα µπορούσε να οδηγήσει σε σύγχυση. Για παράδειγµα η αναφορά στα

συµπληρώµατα διατροφής στην τροπολογία 28 είναι περιττή καθώς αυτά καλύπτονται ήδη
από τον ορισµό των τροφίµων στην πρόταση. ∆εν ενδείκνυται να ασχοληθούµε µε την
οριοθέτηση ανάµεσα στα φάρµακα και στα τρόφιµα στο κείµενο αυτό, καθώς αυτό ορίζεται
στην οδηγία για τα φαρµακευτικά προϊόντα και εποµένως η τροπολογία 29 δεν είναι

αποδεκτή. Ο όρος συστατικό δεν εµφανίζεται πλέον στην πρόταση εποµένως η τροπολογία
33 δεν γίνεται δεκτή. Οι τροπολογίες για το λιανικό εµπόριο – οι 36 και 37 δεν έχουν θέση
στο κείµενο αυτό αλλά ανήκουν σε ένα πιο κάθετο κείµενο, όπως και η τροπολογία 51 για
τους στόχους της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα. Ο ορισµός του ‘επίσηµου ελέγχου’ διαγράφηκε
και θα συµπεριληφθεί σε µια πιο ειδική πρόταση της Επιτροπής για τους ελέγχους, εποµένως
η τροπολογία 39δεν γίνεται δεκτή.

Ένα µέρος της τροπολογίας 38 που εισάγει τη διανοµή είναι αποδεκτό, αλλά όχι το τµήµα
σχετικά µε τη διάθεση στην κυκλοφορία. Η τροπολογία 45 για την αλλαγή του ορισµού της
πρωτογενούς παραγωγής είναι αποδεκτή αλλά υπέστη συντακτικές αλλαγές.

Η τροπολογία 30 που εισήγαγε τον ορισµό του "τελικού καταναλωτή" έγινε πλήρως

αποδεκτή. Η τροπολογία 35 που διευκρινίζει τον ορισµό των επιχειρήσεων ζωοτροφών έγινε
δεκτή εν µέρει. Ωστόσο, η αιτιολογική σκέψη 13 ασχολείται µε ορισµένες από τις

λεπτοµέρειες της τροπολογίας αυτής. Η τροπολογία 42 για τον ορισµό των σταδίων
παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής έχει σηµαντικό αντίκτυπο στην αποσαφήνιση του
πεδίου εφαρµογής του κεφαλαίου II.

Υπάρχει ένας αριθµός τροπολογιών που θα µπορούσαν να αποδειχθούν επιζήµιες για την

ικανότητα διαπραγµάτευσης της Κοινότητας στον Codex Alimentariusή δεν µπορούν να
ευθυγραµµιστούν µε διεθνείς συµφωνίες στις οποίες έχει ήδη δεσµευθεί η Κοινότητα. Αυτό
ισχύει κυρίως για τις τροπολογίες που επιχειρούν να επαναδιατυπώσουν διεθνώς
αναγνωρισµένους ορισµούς που η Επιτροπή αγωνίστηκε για να γίνουν αποδεκτοί (για
παράδειγµα η τροπολογία 40 για τη διαχείριση κινδύνου), ή όπου οι αλλαγές δεν
ευθυγραµµίζονται µε την ανακοίνωση της Επιτροπής για την αρχή της προφύλαξης, όπως
αυτή υιοθετήθηκε από το Συµβούλιο και το Κοινοβούλιο. Για παράδειγµα, η τροπολογία 53
επιχειρεί να επαναδιατυπώσει αυτά που υπάρχουν στις συµφωνίες του ΠΟΕ για τις
περιπτώσεις όπου δικαιολογείται πλήρης ανάλυση κινδύνου. Η τροπολογία 54 που θα

µπορούσε να υποχρεώσει την Κοινότητα να δεχθεί άλλους θεµιτούς παράγοντες που έχουν
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συµφωνηθεί διεθνώς δεν είναι αποδεκτή καθώς την παρούσα στιγµή δεν υφίστανται τέτοιοι
παράγοντες. Η τροπολογία 52 είναι επίσης µη αποδεκτή, λόγω του αντικτύπου της στις

διεθνείς υποχρεώσεις της Κοινότητας· είναι αντίθετη προς τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις
του ΠΟΕ. Αν και η ιδέα της τροπολογίας 84 είναι αποδεκτή, καλύπτεται ήδη από το άρθρο 5.

Παρόµοια προβλήµατα δηµιουργούνται µε τις τροπολογίες 55 και 56 για την αρχή της
προφύλαξης. Η τροπολογία 55 δεν είναι αποδεκτή καθώς ενδείκνυται η διατήρηση κάποιας
επιφυλακτικότητας, χωρίς να είναι υποχρεωτική η απαίτηση για δράση και, ίσως, για τη µη
λήψη µέτρων. Πρόκειται για ικανοποιητική ενέργεια διαχείρισης κινδύνου και

συµπεριλήφθηκε σε ανακοίνωση της Επιτροπής, που επικυρώθηκε από το Κοινοβούλιο και
το Συµβούλιο, και εποµένως έρχεται σε αντίθεση µε τις θέσεις που υιοθετήθηκαν

προηγουµένως. Αν και πολλά σηµεία της τροπολογίας 56 αντανακλούν τις θέσεις αυτές, το
κείµενο είναι υπερβολικά λεπτοµερές και αυτό θα µπορούσε να δηµιουργήσει προβλήµατα σε

έναν νοµικά δεσµευτικό κανονισµό. Η τροπολογία 63,που απαιτεί οι εργασίες και η εποπτεία
των ελέγχων τροφίµων να παραµένουν εµπιστευτικές, δεν µπορεί να γίνει δεκτή. Η τυχόν

αναγκαία εµπιστευτικότητα θα καλυφθεί στο οριζόντιο κείµενο για τους ελέγχους που θα
προταθεί στο προσεχές µέλλον. Ωστόσο η τροπολογία 8 για την χωρίς διακρίσεις εφαρµογή
της αρχής στα τρόφιµα ανεξάρτητα από την προέλευσή τους είναι αποδεκτή κατ’ αρχήν.

Υπάρχουν αρκετές ακόµα τροπολογίες σχετικά µε τη γενική νοµοθεσία για τα τρόφιµα που

είναι αποδεκτές κατ’ αρχήν και έχουν ευθυγραµµιστεί µε τις γενικές αρχές και τον
προσανατολισµό του κειµένου. Το πρώτο µέρος της τροπολογίας 61, το οποίο καθιστά πιο
σαφείς τις νοµικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων ζωοτροφών, είναι αποδεκτό. Στην
τροπολογία 69 µόνον η αναφορά στη µεταφορά είναι αποδεκτή, µε την οποία ασχολείται το
άρθρο 3 στον επαυξηµένο ορισµό των σταδίων παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής. Η
ιδέα της τροπολογίας 80 και 178ότι τα επικίνδυνα τρόφιµα και οι ζωοτροφές δεν πρέπει να
εξάγονται συµπεριλήφθηκε κατ’ αρχήν στην παρούσα τροποποιηµένη πρόταση. Η ιδέα αυτή
συναντάται επίσης στην τροπολογία 82, αλλά το τµήµα της τροποποίησης αυτής που

αναφέρεται στην απόσυρση των προϊόντων από τον προµηθευτή, δεν είναι αποδεκτό καθώς
συγχέει τις νοµικές έννοιες της εισαγωγής και εξαγωγής. Επιπλέον, ορισµένες τροπολογίες
(64, 65, 66, 70, 71, 79)έγιναν πλήρως δεκτές καθώς ευθυγραµµίζονταν µε το κείµενο και
παρείχαν χρήσιµες προσθήκες για παράδειγµα σε σχέση µε την επέκταση στις ζωοτροφές

(79).

Οι τροπολογίες 74 και 77 δεν είναι αποδεκτές καθώς συνδέονται µε διατάξεις περί ευθύνης
που καλύπτονται από άλλη κοινοτική νοµοθεσία. Η πρόταση αυτή είναι σαφώς "µε την
επιφύλαξη της νοµοθεσίας περί ευθύνης".

Οι τροπολογίες 70 και 75 είναι αποδεκτές κατ’ αρχήν και συµπεριλαµβάνονται στις
τροπολογίες των άρθρων 18και 19.

Οι τροπολογίες 48 και 189δεν είναι αποδεκτές, καθώς είναι απρόσφορες για την ηµεροµηνία
εφαρµογής διαφόρων τµηµάτων του κειµένου. Όσον αφορά την τροπολογία 185,δεν θα ήταν
δυνατόν να υπάρξει έκθεση για την εφαρµογή των αρχών της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα,
καθώς αυτές δεν θα έχουν αντίκτυπο για σηµαντικό χρονικό διάστηµα.

Η τροπολογία 47 είναι αποδεκτή κατ’ αρχήν και έγινε δεκτή επεκτείνοντας τον ορισµό του
καθεστώτος παραγωγής και διανοµής που καλύπτεται από το Κεφάλαιο II του κανονισµού.
Επίσης, η τροπολογία 207 για τη διαφάνεια είναι αποδεκτή κατ’ αρχήν, αλλά το κείµενο
ευθυγραµµίστηκε πλήρως µε το πρωτόκολλο της συνθήκης του Άµστερνταµ για την
επικουρικότητα και την αναλογικότητα.
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Αρκετές άλλες τροπολογίες έγιναν δεκτές κατ’ αρχήν, αλλά ευθυγραµµίστηκαν µε τις γενικές
αρχές και τον προσανατολισµό του κειµένου. Πρόκειται για τις τροπολογίες 2, 5, 10, 16, 27,
35, 42, 60και 62.Το πρώτο µέρος της τροπολογίας 67 ρυθµίστηκε στην αιτιολογική σκέψη
18και το δεύτερο ως παράγραφος του άρθρου 14.

Κεφάλαιο III

Ορισµένες τροπολογίες (14, 16, 20, 22, 25)σε σχέση µε τις αιτιολογικές σκέψεις

συµπεριλήφθηκαν στην τροποποιηµένη πρόταση. Η τροπολογία 19 και το τµήµα της
τροπολογίας 20που αφορά την χρήση της λέξης 'εξουσιοδοτηµένων' στην αιτιολογική σκέψη
δεν είναι αποδεκτά καθώς η διατύπωση αυτή δεν ευθυγραµµίζεται µε το αντίστοιχο άρθρο. Η
τροπολογία 13 συνδέεται επίσης µε µια αιτιολογική σκέψη και δεν µπορεί να γίνει δεκτή,
καθώς η αίτηση για επιστηµονική γνώµη κατά τη νοµοθετική διαδικασία πρέπει να
περιορίζεται στις δικαιολογηµένες περιπτώσεις - για παράδειγµα νέες επιστηµονικές

πληροφορίες - προκειµένου να αποφεύγονται επανειληµµένες αιτήσεις για το ίδιο θέµα.

Σε σχέση µε το πεδίο εφαρµογής της Αρχής, η τροπολογία 87 και οι σχετικές τροπολογίες 88
και 187 δεν είναι αποδεκτές, επειδή περιορίζουν την αρµοδιότητά της σε τοµείς που είναι
γνωστό ότι έχουν αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίµων. Είναι απαραίτητο να έχει ευρείες
αρµοδιότητες ώστε να µην επαναληφθεί η αποτυχία εντοπισµού του κινδύνου της ΣΕΒ για
τον άνθρωπο σε πρώιµο στάδιο. Ωστόσο, η τροπολογία 86, που καθιστά σαφές ότι κύρια
αποστολή της Αρχής είναι η ασφάλεια των τροφίµων, είναι αποδεκτή. Η τροπολογία 1 που
προτείνει να συµπεριληφθεί η λέξη 'ασφάλεια' στον τίτλο της Αρχής δεν είναι αποδεκτή
καθώς θα µπορούσε να οδηγήσει σε περιορισµό των αρµοδιοτήτων της Αρχής.

Η τροπολογία 91 δεν είναι αποδεκτή. Η Αρχή θα µπορεί να παρέχει επιστηµονικές γνώµες µε
αίτηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύµφωνα µε το άρθρο 29, αλλά εάν η Αρχή παρείχε
µόνιµη επιστηµονική υποστήριξη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αυτό θα αλλοίωνε την

αποστολή της και θα υπήρχε κίνδυνος επανάληψης του έργου άλλων οργανισµών. Η
τροπολογία 90 καλύπτεται στο άρθρο 23 στοιχείο α) καθώς το Κοινοβούλιο είναι θεσµικό
όργανο της Κοινότητας και ειδικότερα στο άρθρο 29παράγραφος 1.

Η Επιτροπή θεωρεί τώρα ότι πρέπει να παραµείνει εξολοκλήρου υπεύθυνη για τη λειτουργία

του συστήµατος ταχείας ειδοποίησης, µε την Αρχή να ενεργεί ως µέλος του δικτύου, έτσι οι
τροπολογίες 15, 89, 94, 158, 159, 161, 162, 163και 169δεν είναι αποδεκτές. Οι τροπολογίες
160, 164και 166 έγιναν δεκτές και συµπεριλήφθηκαν στο κείµενο καθώς ευθυγραµµίζονταν
µε τη διαχείριση του δικτύου αυτού από την Επιτροπή. Η τροπολογία 131καλύπτεται από το
άρθρο 35καθώς η αρχική διατύπωση του άρθρου αυτού έχει αλλάξει.

Οι τροπολογίες 17, 18,και 213 είναι υπέρ ενός διοικητικού συµβουλίου που θα απαρτίζεται
από µέλη που επιλέγονται βάσει µιας ανοικτής διαδικασίας και έχουν πρακτική εµπειρία στη
γεωργία, τη βιοµηχανία τροφίµων, τις µικρές επιχειρήσεις και τις οµάδες καταναλωτών. ∆εν
είναι αποδεκτές. Ο κύριος στόχος της Επιτροπής παραµένει να έχει ένα µικρό, λειτουργικό
συµβούλιο που λόγω της ισορροπηµένης σύνθεσης των µελών του (4 εκπρόσωποι του

Συµβουλίου, 4 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 4 της Επιτροπής, 4 της βιοµηχανίας και των
καταναλωτών) µπορεί να θεωρηθεί ως ανεξάρτητο, αλλά υπόλογο στα θεσµικά όργανα της
Κοινότητας. Εποµένως διατηρείται η αρχική πρόταση της Επιτροπής.

Η τροπολογία 102σε σχέση µε τη σύνθεση του διοικητικού συµβουλίου δεν είναι αποδεκτή
καθώς αφαιρεί τη δυνατότητα για εναλλασσόµενα µέλη του συµβουλίου. Το ίδιο ισχύει για
την τροπολογία 143,που επιµένει ότι το διοικητικό συµβούλιο θα συνεδριάζει µόνο δηµόσια,
καθώς αυτό πρέπει να αφεθεί στην κρίση του ίδιου του συµβουλίου.
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Οι τροπολογίες 103 (συµφωνία του προγράµµατος εργασίας µε τις προτεραιότητες της
Κοινότητας αντί για τις προτεραιότητες της Επιτροπής) και 105 (δηµοσιοποίηση του

εσωτερικού κανονισµού του συµβουλίου) είναι δεκτές, καθώς και η τροπολογία 106, που
παρέχει τη δυνατότητα στον πρόεδρο της επιστηµονικής επιτροπής να παρακολουθεί τις

συνεδριάσεις του συµβουλίου ύστερα από πρόσκληση του συµβουλίου. Περιλαµβάνονται στο
άρθρο 25.

Οι τροπολογίες 107 και 220σχετικά µε τον ανοικτό και διαφανή διορισµό του διευθύνοντος
συµβούλου από το διοικητικό συµβούλιο µε ακρόαση στο Κοινοβούλιο, είναι αποδεκτές κατ’
αρχήν και συµπεριλαµβάνονται στο άρθρο 26 της τροποποιηµένης πρότασης. Ο υποψήφιος
που επιλέγεται από το διοικητικό συµβούλιο διορίζεται ύστερα από ακρόαση στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο.

Η τροπολογία 108,αποδεκτή κατ’ αρχήν, για την σύνταξη του προγράµµατος εργασίας από
το διευθύνοντα σύµβουλο καλύπτεται από το άρθρο 26 παράγραφος 2 στοιχείο η) και το
άρθρο 27 παράγραφος 3. Η τροπολογία 109 για την επαφή και το διάλογο ανάµεσα στο
διευθύνοντα σύµβουλο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιλαµβάνεται επίσης στο άρθρο 26
παράγραφος 2 σηµείο η). Η συµπερίληψη της τροπολογίας 109καλύπτει το τελευταίο τµήµα
της τροπολογίας 111σχετικά µε το διάλογο µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Επιπλέον, ορισµένες τροπολογίες συµπεριλήφθηκαν καθώς ήταν κυρίως συντακτικές ή

αφορούσαν τη µεταφορά διατάξεων από κάποιο άρθρο ή παράγραφο σε άλλο: 104, 110, 111,
127και 128.

Όσον αφορά το συµβουλευτικό σώµα, η τροπολογία 112 για το ρόλο του σώµατος ως
µηχανισµού ανταλλαγής πληροφοριών και συγκέντρωσης γνώσεων, περιλαµβάνεται στο
άρθρο 27. Η τροπολογία 114 περιλαµβάνεται στο κείµενο καθώς οι εκπρόσωποι του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων σχετικών φορέων µπορούν να κληθούν να

παρακολουθήσουν τις συνεδριάσεις του σώµατος. Η τροπολογία 113είναι αποδεκτή αλλά το
συµβουλευτικό σώµα δεν υποχρεούται να συνεδριάζει 6 φορές ετησίως εποµένως το τµήµα
αυτό δεν συµπεριλήφθηκε στο άρθρο 27.

Η τροπολογία 115 για τη δυνατότητα διοργάνωσης δηµοσίων ακροάσεων από την

επιστηµονική επιτροπή και τις επιστηµονικές οµάδες περιλαµβάνεται στο άρθρο 28
παράγραφος 9.

Η τροπολογία 118 δεν είναι αποδεκτή, καθώς στερεί από την Αρχή τη δυνατότητα να
αρνείται ή να τροποποιεί αιτήσεις για επιστηµονικές γνώµες. Η ευελιξία αυτή αποτελεί

κρίσιµη λειτουργική απαίτηση της Αρχής. Η τροπολογία 119 που αντικαθιστά τις
"συγκρουόµενες" µε "διιστάµενες" συµπεριλαµβάνεται στο άρθρο 30.

Οι τροπολογίες 121, 122 και 123 δεν είναι αποδεκτές. Καταργούν τη διαδικασία που
εφαρµόζεται σε περίπτωση διάστασης ανάµεσα στις επιστηµονικές γνώµες της Αρχής και

ενός εθνικού επιστηµονικού φορέα, καθιστώντας έτσι την Αρχή τελικό «διαιτητή» στην
επιστήµη. Αυτό δεν είναι σωστό. Σε κάθε περίπτωση η διαδικασία του άρθρου 29
σχεδιάστηκε για να επιτυγχάνει αποτέλεσµα µε διαφάνεια και η απόφαση λαµβάνεται από το
διαχειριστή κινδύνου. Εάν στη συνέχεια τα κράτη µέλη δεν συµµορφωθούν µε τα τυχόν
µέτρα που προτείνει ο διαχειριστής κινδύνου ή η νοµοθετική αρχή, θα ακολουθήσει
διαδικασία επί παραβάσει. Αυτό παρέχει το βαθµό σαφήνειας και ασφάλειας που απαιτεί το
Κοινοβούλιο.
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Οι διαχειριστές κινδύνου πρέπει να είναι σαφώς υπεύθυνοι για τη λήψη αποφάσεων και οι
αξιολογητές κινδύνου για την αξιολόγηση των κινδύνων. Για τους λόγους αυτούς, οι
τροπολογίες 21 και 212 δεν είναι αποδεκτές. Η τροπολογία 92 έγινε αποδεκτή κατ’ αρχήν,
συµπεριλήφθηκε στο άρθρο 23 στοιχείο γ) και ευθυγραµµίστηκε για να εξασφαλιστεί ότι δεν
γίνεται σύγχυση ανάµεσα στην ευθύνη της Αρχής για την αξιολόγηση του κινδύνου και την
ευθύνη του διαχειριστή κινδύνου.

Η τροπολογία 93 ήταν αποδεκτή κατ’ αρχήν και συµπεριλήφθηκε στην αιτιολογική σκέψη 51
µε ορισµένες διαγραφές για να εξασφαλιστεί ότι η Αρχή δεν θα συµµετέχει σε

δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνου. Η τροπολογία 98 είναι αποδεκτή, στο µέτρο που
καθιστά σαφές ότι η Αρχή µπορεί να εκφράζει 'ανεξάρτητα' τα συµπεράσµατα και τους
προσανατολισµούς της. Η τροπολογία 97 δεν είναι αποδεκτή, καθώς αυτό θα ενέπλεκε την
Αρχή στη διαχείριση κινδύνου.

Η τροπολογία 132 έγινε δεκτή κατ’ αρχήν. Καλύπτεται από το άρθρο 33 που αφορά τη
σύνδεση σε δίκτυο όλων των οργανισµών, ενώ ειδικότερη αναφορά στους οργανισµούς

αυτούς γίνεται στην αντίστοιχη αιτιολογική σκέψη 50.

Μόνο το τµήµα της τροπολογίας 134 που δηµοσιοποιεί τον κατάλογο των επιστηµονικών
φορέων που είναι ικανοί να επικουρήσουν την Αρχή στο έργο της είναι αποδεκτό και
περιλαµβάνεται στο άρθρο 36, αν και η προτεινόµενη διαγραφή που απαιτεί από τα κράτη
µέλη να καθορίζουν τους φορείς αυτούς δεν είναι. Η υπόλοιπη τροπολογία 134, που αφορά
τις χώρες του EΟΧ/ της EΖΕΣ έγινε αποδεκτή κατ’ αρχήν, αλλά στο πλαίσιο του άρθρου 49
για τη συµµετοχή τρίτων χωρών.

Η τροπολογία 125 που αφαιρεί τη δυνατότητα από την Αρχή να συγκεντρώνει στοιχεία για
την κατανάλωση τροφίµων δεν ήταν δυνατόν να γίνει αποδεκτή επειδή πρόκειται για βασική
απαίτηση, που επιτρέπει στους επιστήµονες να αξιολογούν την έκθεση των καταναλωτών σε
ουσίες µέσω του διαιτολογίου τους. Η τροπολογία 126 είναι δεκτή κατ’ αρχήν, καθώς η νέα
διατύπωση του άρθρου 22 παράγραφος 2 ορίζει ότι η Αρχή συγκεντρώνει και αναλύει

δεδοµένα που επιτρέπουν το χαρακτηρισµό και την παρακολούθηση των κινδύνων που έχουν
άµεσο ή έµµεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίµων και των ζωοτροφών.

Η προσθήκη της λέξης "αξιολόγηση" στην τροπολογία 130βελτιώνει την έννοια του άρθρου
34 και συµπεριλήφθηκε. Η τροπολογία 152 καθιστά το άρθρο 42 πιο ακριβές χωρίς να
αλλάζει το νόηµά του και συµπεριλήφθηκε.

Οι τροπολογίες 116, 124, 135 to 142και 144,που βελτιώνουν τη διαφάνεια της Αρχής είναι
αποδεκτές και συµπεριλήφθηκαν κυρίως στο άρθρο 38,αλλά και σε άλλα άρθρα, ιδίως το 26
και το 28.Ωστόσο, η τροπολογία 145δεν είναι αποδεκτή. Το κείµενο που διαγράφεται µε την
τροπολογία αυτή απαιτεί από την Αρχή να διατηρεί εµπιστευτικά τα τυχόν συµπεράσµατα
των επιστηµονικών γνωµών όταν εντοπίζονται προβλέψιµες συνέπειες στην υγεία. Η
διαγραφή του κειµένου αυτού από την αρχική πρόταση θα µείωνε τη διαφάνεια και εποµένως
η δηµοσίευση πληροφοριών που αφορούν την υγεία µπορεί να µην πραγµατοποιείτο πάντοτε.

Οι τροπολογίες 149 και 150, αποδεκτές κατ’ αρχήν, καλύπτονται από το άρθρο 38 περί
διαφάνειας, καθώς οι γνώµες της επιστηµονικής επιτροπής και των επιστηµονικών οµάδων
και εποµένως τα συµπεράσµατα των γνωµών αυτών δηµοσιεύονται αµέσως µετά την έγκρισή
τους. Επιπλέον, τα συµπεράσµατα των επιστηµονικών γνωµών σε σχέση µε προβλέψιµες
συνέπειες στην υγεία δεν κρατούνται σε καµία περίπτωση εµπιστευτικά σύµφωνα µε το

άρθρο 39.



10

Οι τροπολογίες 23, 153και 157 δεν είναι αποδεκτές, επειδή αφαιρούν από την Αρχή τη
δυνατότητα να λαµβάνει αµοιβή. Η Επιτροπή θέλει να επανεξετάσει το σηµείο αυτό εντός

τριών ετών από την έναρξη της λειτουργίας της Αρχής, αν και συµφωνεί ότι δεν ενδείκνυται
η Αρχή να ζητά αµοιβή την παρούσα στιγµή.

Άλλες τροπολογίες δεν είναι αποδεκτές, επειδή δεν συµβιβάζονται µε τις υφιστάµενες
κοινοτικές διαδικασίες ή σηµαντικές νοµικές απόψεις, ή επειδή καλύπτονται από άλλες

νοµοθετικές διατάξεις είτε στο παρόν κείµενο είτε σε άλλα κοινοτικά κείµενα. Για τους
λόγους αυτούς µόνον οι παράγραφοι 6α και 6β της τροπολογίας 154 συµπεριλήφθηκαν στο
άρθρο 43. Η τροπολογία 155 περιλαµβάνεται στο άρθρο 44 σε σχέση µε 'τη σύσταση του
Συµβουλίου', αλλά όχι σε σχέση µε την απαλλαγή που χορηγεί στο διοικητικό συµβούλιο. Η
τροπολογία 156 για την OLAF συµπεριλήφθηκε στο άρθρο 25 παράγραφος 9 αλλά δεν
θεωρήθηκε ενδεδειγµένο να επαναληφθούν υπάρχουσες νοµοθετικές διατάξεις στην

τροποποιηµένη πρόταση.

Κεφάλαια IV και V

Η τροπολογία 24 για τη διαδικασία έκτακτης ανάγκης δεν είναι αποδεκτή, καθώς ο 'σοβαρός
κίνδυνος' αποτελεί προϋπόθεση για µέτρα έκτακτης ανάγκης σε όλη την υπάρχουσα

κοινοτική νοµοθεσία. Ωστόσο, η τροπολογία 177 που επεκτείνει τη διαδικασία έκτακτης
ανάγκης στις ζωοτροφές περιλαµβάνεται στο άρθρο 53.

Η τροπολογία 174δεν είναι αποδεκτή, καθώς η µονάδα κρίσης δεν θα αποτελεί µόνιµη δοµή.
Η τροπολογία 176 καθιστά σαφέστερο τον ενηµερωτικό ρόλο της µονάδας κρίσης και

συµπεριλήφθηκε στο άρθρο 57παράγραφος 3.

Οι τροπολογίες 172 και 173 προτείνουν να συµµετέχει το Κοινοβούλιο στην πρακτική

διαχείριση των κρίσεων. Αυτό δεν συµβιβάζεται µε το θεσµικό του ρόλο του που είναι να
ελέγχει και να επιβλέπει.

Οι τροπολογίες 175, 179, 180, 181και 182 δεν ευθυγραµµίζονται µε την υπάρχουσα
διαδικασία επιτροπολογίας και εποµένως δεν είναι αποδεκτές.

Η τροπολογία 183 έγινε δεκτή εν µέρει και συµπεριλήφθηκε στο άρθρο 61 για να καταστεί
σαφές ότι µια ανεξάρτητη αξιολόγηση που λαµβάνει υπόψη τις απόψεις των ενδιαφεροµένων

µερών πρέπει να διεξάγεται από την Αρχή σε τακτικά διαστήµατα. Όµως η αξιολόγηση που
θα αναθέτει η Αρχή δεν µπορεί να καλύπτει ολόκληρο τον κανονισµό, καθώς µπορεί να
αφορά µόνο την Αρχή. Η τροπολογία 186 περί διαφάνειας συµπεριλήφθηκε στο άρθρο 61
παράγραφος 3.

Η τροπολογία 205 δεν είναι αποδεκτή, καθώς είναι ήδη σαφές ότι Αρχή έχει δικαίωµα να
αλλάξει τον εσωτερικό κανονισµό της. Η τροπολογία 191 δεν είναι αποδεκτή, καθώς η
καθυστέρηση που µπορεί να προκαλέσει αυτό θα ήταν άσκοπη και µπορεί να έχει επιζήµιο
αποτέλεσµα στην ηµεροµηνία έναρξης. Η τροπολογία 192δεν είναι αποδεκτή, καθώς η Αρχή
Τροφίµων δεν επηρεάζει το ανώτατο όριο του κεφαλαίου 3 των δηµοσιονοµικών προοπτικών.

Η τροπολογία 188 είναι αποδεκτή εν µέρει, καθώς η γεωγραφική θέση της Ευρωπαϊκής
Αρχής Τροφίµων πρέπει να βασίζεται µόνο σε λειτουργικά κριτήρια. Τα άλλα κριτήρια δεν
είναι αποδεκτά. Ούτε το τµήµα της τροπολογίας που αφορά τις διαδικασίες για την επιλογή
της γεωγραφικής θέσης είναι αποδεκτό. Το αποδεκτό τµήµα της τροπολογίας αυτής
περιλαµβάνεται στο άρθρο 64.
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Η παρούσα τροποποιηµένη πρόταση βασίζεται στην πολιτική συµφωνία που

επιτεύχθηκε στο Συµβούλιο εκτός από τις παρακάτω αιτιολογικές σκέψεις και τα
άρθρα:

- Αιτιολογική σκέψη 19 που αφορά την τροπολογία 8 για την αρχή της
προφύλαξης και την εφαρµογή της χωρίς διακρίσεις,

- Αιτιολογική σκέψη 31, άρθρα 18 παράγραφος 3 και 19 παράγραφος 3 που
αφορούν τις τροπολογίες 10, 70 και 75 που απαιτούν από τους υπεύθυνους

επιχειρήσεων τροφίµων και ζωοτροφών να µην εµποδίζουν ή να αποθαρρύνουν
κανέναν να συνεργάζεται µε τις αρµόδιες αρχές, όπου αυτό µπορεί να προλάβει, να
µειώσει ή να αποτρέψει ένα κίνδυνο για την υγεία,

- Αιτιολογική σκέψη 50 που αφορά την τροπολογία 132 που καθορίζει ότι οι
καταναλωτές και άλλες οργανώσεις ενδιαφεροµένων µερών θα µπορούσαν να
συνεργάζονται µε την Αρχή,

- Αιτιολογική σκέψη 56 που αφορά την τροπολογία 96 η οποία υπογραµµίζει
την ανάγκη ενηµέρωσης από την Αρχή σχετικά µε τη διατροφή πρέπει να λάβει

υπόψη τις διατροφικές συνήθειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

- Άρθρο 23στοιχείο γ): η περίπτωση αυτή περιλαµβάνει την τροπολογία 92.Η
τροπολογία αυτή έγινε δεκτή κατ’ αρχήν, αρκεί να καταστεί σαφές µετά από την
αναδιατύπωσή του ότι η Αρχή, η οποία είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση του
κινδύνου, δεν θα συµµετέχει σε δραστηριότητες διαχείρισης κινδύνου. Εποµένως
µόνον ύστερα από αίτηµα της Επιτροπής η Αρχή θα µπορεί να βοηθά τον

διαχειριστή κινδύνου στην ερµηνεία και εξέταση των επιστηµονικών γνωµών.

- Άρθρο 25 (διοικητικό συµβούλιο). Οι παράγραφοι 1 και 2 βασίζονται στην
αρχική πρόταση της Επιτροπής. Ωστόσο, το Συµβούλιο συµπέρανε ότι θα
προτιµούσε 16 µέλη που να επιλέγονται βάσει των ικανοτήτων τους, της σχετικής
τους εµπειρίας και της γεωγραφικής κατανοµής συν ένα εκπρόσωπο της Επιτροπής
παρά την εκπροσώπηση και των τριών θεσµικών οργάνων της Κοινότητας µε 4
εκπροσώπους των οργανώσεων ενδιαφεροµένων που ήταν η βάση της αρχικής
πρότασης της Επιτροπής.

- Άρθρο 25 παράγραφος 10: η παράγραφος αυτή συµπληρώνεται για να
συµπεριλάβει την τροπολογία 106 η οποία έγινε δεκτή κατ’ αρχήν από την

Επιτροπή. Παρέχει τη δυνατότητα στον πρόεδρο της επιστηµονικής επιτροπής να
καλείται να συµµετάσχει στις συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου.

- Άρθρο 26 παράγραφος 1: η παράγραφος αυτή συµπληρώνεται προκειµένου
να συµπεριλάβει ένα µέρος της τροπολογίας 107που δεν έγινε δεκτή στην πολιτική
συµφωνία του Συµβουλίου σχετικά µε µία προκαταρκτική ακρόαση στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο του διευθύνοντα συµβούλου πριν τον τελικό διορισµό από το

διοικητικό συµβούλιο.

- Άρθρο 27 παράγραφος 5: η παράγραφος αυτή συµπληρώνεται προκειµένου
να συµπεριλάβει την τροπολογία 113 η οποία έγινε δεκτή κατ’ αρχήν/εν µέρει από
την Επιτροπή και δεν διατηρήθηκε στην πολιτική συµφωνία του Συµβουλίου. Η
τροποποίηση αυτή προβλέπει τακτικές συνεδριάσεις του συµβουλευτικού σώµατος
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µε πρόσκληση του προέδρου ή ύστερα από αίτηση τουλάχιστον του ενός τρίτου των
µελών του.

- Το άρθρο 64 διατηρεί την αρχική πρόταση της Επιτροπής η έδρα να
αποφασιστεί από τις αρµόδιες αρχές βάσει πρότασης της Επιτροπής και

περιλαµβάνει επίσης ορισµένα κριτήρια επιλογής από την τροπολογία 188.

- Το άρθρο 66 όπου το Συµβούλιο προτείνει την 1η Ιανουαρίου 2005 ως
ηµεροµηνία εφαρµογής των άρθρων 11, 12και 14 έως 20, και η Επιτροπή θέλει οι
διατάξεις αυτές που αφορούν τις βασικές απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίµων

και την ανιχνευσιµότητα να έχουν τεθεί σε εφαρµογή ως την 1η Ιανουαρίου 2004.

Οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έγιναν δεκτές από την Επιτροπή και το

Συµβούλιο εµφανίζονται µε έντονους χαρακτήρες, υπογραµµισµένους και πλάγιους. Οι
τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δέχθηκε η Επιτροπή αλλά απορρίφθηκαν

από το Συµβούλιο παρουσιάζονται µε έντονους και υπογραµµισµένους χαρακτήρες.

Το άρθρο 25 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 διατηρεί την αρχική πρόταση της Επιτροπής
σχετικά µε τη σύσταση του διοικητικού συµβουλίου. Η πρώτη πρόταση του άρθρου 64
διατηρεί τη διατύπωση της αρχικής πρότασης της Επιτροπής σχετικά µε τη διαδικασία
καθορισµού της έδρας. Οι εν λόγω παράγραφοι της τροποποιηµένης πρότασης
παρουσιάζονται µε πλάγια γράµµατα.

Η Επιτροπή θα επιθυµούσε η έγκριση του παρόντος κανονισµού να εξελιχθεί οµαλά,
προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Τροφίµων θα µπορέσει να αρχίσει τις
εργασίες της στις αρχές του 2002, σύµφωνα µε το ψήφισµα της συνόδου κορυφής της
Νίκαιας.



13

2000/0286 (COD)

Τροποποιηµένη πρόταση

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα,
για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε

θέµατα ασφάλειας των τροφίµων

(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 37, 95, 133και
152παράγραφος 4 στοιχείο β),

την πρόταση της Επιτροπής,6

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής,7

τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών8,

αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251της Συνθήκης,

Εκτιµώντας τα εξής:

(1) Η ελεύθερη κυκλοφορία ασφαλών και υγιεινών τροφίµων είναι θεµελιώδης πτυχή της
εσωτερικής αγοράς και συµβάλει σηµαντικά στην υγεία και την ευηµερία των πολιτών
και διασφαλίζει τα κοινωνικά και οικονοµικά τους συµφέροντα.

(2) Πρέπει να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης ζωής και υγείας
κατά την άσκηση των κοινοτικών πολιτικών.

(3) Η ελεύθερη κυκλοφορία των τροφίµων και των ζωοτροφών εντός της Κοινότητας
µπορεί να επιτευχθεί µόνον εάν οι απαιτήσεις ασφάλειας για τα τρόφιµα και τις
ζωοτροφές δεν διαφέρουν σηµαντικά από το ένα κράτος µέλος στο άλλο.

(4) Υπάρχουν σηµαντικές διαφορές ως προς τις έννοιες, τις αρχές και τις διαδικασίες
µεταξύ των νοµοθεσιών στον τοµέα των τροφίµων στα κράτη µέλη. Όταν τα κράτη
µέλη θεσπίζουν µέτρα για τα τρόφιµα, οι διαφορές αυτές µπορεί να παρεµποδίσουν
την ελεύθερη κυκλοφορία των τροφίµων, να δηµιουργήσουν άνισες συνθήκες

6 COM (2000) 716τελικό της 8.11.00.
7

ΕΕ C 155της 29.05.2001σ. 32.
8 13/06/2001δεν έχει δηµοσιευθεί ακόµα στην ΕΕ.
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ανταγωνισµού και συνεπώς να έχουν άµεση επίδραση στη λειτουργία της εσωτερικής
αγοράς.

(5) Είναι συνεπώς αναγκαίο να υπάρξει προσέγγιση µεταξύ αυτών των εννοιών, αρχών
και διαδικασιών, ώστε να διαµορφωθεί κοινή βάση για τα µέτρα σχετικά µε τα

τρόφιµα και τις ζωοτροφές που λαµβάνονται σε επίπεδο κρατών µελών και σε
κοινοτικό επίπεδο. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να παρασχεθεί επαρκές χρονικό περιθώριο
για την προσαρµογή τυχόν αντιφατικών διατάξεων της ισχύουσας εθνικής και
κοινοτικής νοµοθεσίας, και να οριστεί ότι, µέχρις ότου γίνει η προσαρµογή αυτή, η
σχετική νοµοθεσία εφαρµόζεται βάσει των αρχών που καθορίζονται στον παρόντα
κανονισµό.

(6) Το νερό εισάγεται στον ανθρώπινο οργανισµό άµεσα ή έµµεσα όπως άλλα τρόφιµα,
συντελώντας έτσι στη συνολική έκθεση του καταναλωτή σε βρώσιµες ουσίες,
συµπεριλαµβανοµένων χηµικών και µικροβιολογικών προσµείξεων. Εντούτοις,
δεδοµένου ότι το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση ελέγχεται ήδη

από τις οδηγίες 80/778/ΕΟΚ9
και 98/83/ΕΚ10

του Συµβουλίου, αρκεί να θεωρείται το
νερό µετά το σηµείο συµµόρφωσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της

οδηγίας 98/83/ΕΚ του Συµβουλίου.

(7) Στο πλαίσιο της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, ενδείκνυται να συµπεριληφθούν

απαιτήσεις για τις ζωοτροφές, συµπεριλαµβανοµένης της παραγωγής και χρήσης
ζωοτροφών που προορίζονται για ζώα που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή

τροφίµων. Αυτό ισχύει µε την επιφύλαξη παρεµφερών απαιτήσεων οι οποίες
εφαρµόζονται µέχρι σήµερα και οι οποίες θα εφαρµοσθούν στο µέλλον στη νοµοθεσία

για τις ζωοτροφές σχετικά µε όλα τα ζώα, περιλαµβανοµένων των ζώων συντροφιάς.

(8) Η Κοινότητα έχει επιλέξει υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, όπως αρµόζει
στην εκπόνηση της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα που εφαρµόζεται κατά τρόπο µη
επιφέροντα διακρίσεις, είτε τα τρόφιµα και οι ζωοτροφές κυκλοφορούν στην
εσωτερική αγορά είτε στη διεθνή.

(9) Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές, άλλα ενδιαφερόµενα µέρη και οι

εµπορικοί εταίροι έχουν εµπιστοσύνη στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τα
τρόφιµα, την επιστηµονική τους βάση και τις δοµές και την ανεξαρτησία των

θεσµικών οργάνων που προστατεύουν την υγεία και άλλα συµφέροντα.

(10) Η πείρα έχει δείξει ότι είναι αναγκαίο να εγκρίνονται µέτρα που θα εγγυώνται ότι τα

µη ασφαλή τρόφιµα δεν κυκλοφορούν στην αγορά και θα εξασφαλίζουν ότι υπάρχουν
τα συστήµατα για τον εντοπισµό και την επίλυση των προβληµάτων σχετικά µε την

ασφάλεια των τροφίµων, προκειµένου να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς και να προστατευθεί η δηµόσια υγεία. Παρόµοια ζητήµατα που

αφορούν την ασφάλεια των ζωοτροφών πρέπει να ρυθµιστούν.

(11) Για να διαµορφωθεί µια επαρκώς εµπεριστατωµένη και ολοκληρωµένη προσέγγιση

στην ασφάλεια των τροφίµων, πρέπει να υπάρξει ευρύς ορισµός της νοµοθεσίας για τα
τρόφιµα που θα καλύπτει µεγάλο φάσµα διατάξεων µε άµεσες ή έµµεσες συνέπειες

για την ασφάλεια των τροφίµων και των ζωοτροφών, συµπεριλαµβανοµένων των
διατάξεων για υλικά και αντικείµενα που έρχονται σε επαφή µε τα τρόφιµα, για τις

9
ΕΕ L 229, 30.8.1980,σ. 11.

10
ΕΕ L 330, 5.12.1998,σ. 32.
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ζωοτροφές και για άλλους συντελεστές της γεωργικής παραγωγής που
υπεισέρχονται στο επίπεδο της πρωτογενούς παραγωγής.

(12) Για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των τροφίµων, είναι ανάγκη να εξεταστούν όλες οι
πτυχές της αλυσίδας παραγωγής τροφίµων ως µία συνέχεια από την πρωτογενή
παραγωγή, την παραγωγή ζωοτροφών, ως την πώληση ή προµήθεια τροφίµων
συµπεριλαµβανοµένων ως τον καταναλωτή, διότι κάθε στοιχείο έχει δυνητικό

αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίµων.

(13) Η πείρα έχει δείξει ότι για το λόγο αυτό είναι ανάγκη να συµπεριληφθεί στην εξέταση

η παραγωγή, η παρασκευή, η µεταφορά και η διανοµή των ζωοτροφών που δίνονται
στα ζώα που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή τροφίµων, συµπεριλαµβανοµένης
της παραγωγής ζώων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως ζωοτροφές σε
ιχθυοκαλλιέργειες δεδοµένου ότι η εκ παραδροµής ή σκόπιµη µόλυνση των

ζωοτροφών, η νόθευση ή άλλες δόλιες ή κακές πρακτικές στον τοµέα αυτόν, µπορεί
να έχουν άµεσες ή έµµεσες επιπτώσεις στην ασφάλεια των τροφίµων.

(14) Για τον ίδιο λόγο είναι ανάγκη να εξεταστούν άλλες πρακτικές και συντελεστές της
γεωργικής παραγωγής στο επίπεδο της πρωτογενούς παραγωγής και ο δυνητικός

αντίκτυπος τους στη συνολική ασφάλεια των τροφίµων.

(15) Τα µέτρα που λαµβάνουν τα κράτη µέλη και η Κοινότητα που διέπουν τα τρόφιµα και

τις ζωοτροφές γενικά πρέπει να βασίζονται στην ανάλυση του κινδύνου εκτός εάν
αυτό δεν ενδείκνυται για την περίπτωση ή τη φύση του µέτρου. Η προσφυγή στην

ανάλυση του κινδύνου πριν από τη λήψη τέτοιων µέτρων πρέπει να διευκολύνει την
αποφυγή αδικαιολόγητων εµποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των ειδών διατροφής.

(16) Όπου η νοµοθεσία για τα τρόφιµα αποσκοπεί στη µείωση, εξάλειψη ή αποφυγή ενός
κινδύνου για την υγεία, οι τρεις αλληλένδετες αρχές της ανάλυσης του κινδύνου,
δηλαδή η αξιολόγηση του κινδύνου, η διαχείριση του κινδύνου και η ενηµέρωση
σχετικά µε τον κίνδυνο, παρέχουν συστηµατική µεθοδολογία για τον προσδιορισµό

µέτρων που θα είναι αποτελεσµατικά, ανάλογα µε τον κίνδυνο και µε σαφή στόχο, ή
άλλων ενεργειών για την προστασία της υγείας.

(17) Προκειµένου να υπάρχει εµπιστοσύνη στην επιστηµονική βάση της νοµοθεσίας για τα
τρόφιµα, οι αξιολογήσεις του κινδύνου θα πραγµατοποιούνται µε ανεξάρτητο,
αντικειµενικό και διαφανή τρόπο και θα πρέπει να βασίζονται σε διαθέσιµες
επιστηµονικές πληροφορίες και δεδοµένα.

(18) Αναγνωρίζεται ότι η επιστηµονική αξιολόγηση του κινδύνου δεν µπορεί, µόνη της, σε
ορισµένες περιπτώσεις να παρέχει όλες τις πληροφορίες στις οποίες θα βασιστεί µια

απόφαση για τη διαχείριση κινδύνου, και ότι άλλοι παράγοντες που είναι σχετικοί µε
το θέµα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων,
κοινωνικών, οικονοµικών, παραδοσιακών, δεοντολογικών και περιβαλλοντικών
παραγόντων και της ικανότητας διεξαγωγής ελέγχων.

(19) Η αρχή της προφύλαξης έχει χρησιµοποιηθεί για να εξασφαλιστεί η προστασία της
υγείας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, προκαλώντας εµπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία

των τροφίµων ή των ζωοτροφών. Εποµένως είναι ανάγκη να υιοθετηθεί µια ενιαία
βάση σε όλη την Κοινότητα. Τα µέτρα που βασίζονται στην αρχή της προφύλαξης

δεν πρέπει να κάνουν διακρίσεις ή να επιτρέπουν συγκαλυµµένους περιορισµούς

λόγω της προέλευσης του τροφίµου ή της ζωοτροφής.
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(20) Στις ειδικές περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή ή την υγεία αλλά
εξακολουθεί να υπάρχει επιστηµονική αβεβαιότητα, η αρχή της προφύλαξης παρέχει

ένα µηχανισµό για τον προσδιορισµό µέτρων για τη διαχείριση του κινδύνου ή άλλων
ενεργειών, προκειµένου να εξασφαλιστεί το υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας

που επιθυµεί η Κοινότητα.

(21) Η ασφάλεια των τροφίµων και η προστασία των συµφερόντων του καταναλωτή

δηµιουργεί όλο και περισσότερες ανησυχίες στο ευρύ κοινό, τις µη κυβερνητικές
οργανώσεις, τις επαγγελµατικές ενώσεις, τους διεθνείς εµπορικούς εταίρους και τις

οργανώσεις εµπορίου. Είναι ανάγκη να διασφαλισθεί ότι η εµπιστοσύνη των
καταναλωτών και η εµπιστοσύνη των εµπορικών εταίρων εξασφαλίζεται µε την

εκπόνηση νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, µε τρόπο ανοιχτό και διαφανή και µε τη λήψη
κατάλληλων µέτρων από τις δηµόσιες αρχές για την ενηµέρωση του κοινού, όπου
υπάρχουν βάσιµοι λόγοι υποψίας ότι ένα τρόφιµο µπορεί να παρουσιάζει κινδύνους
για την υγεία.

(22) Η ασφάλεια και η εµπιστοσύνη των καταναλωτών εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
και στις τρίτες χώρες έχουν θεµελιώδη σηµασία. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι ένας

σηµαντικός εµπορικός παράγοντας στον τοµέα των τροφίµων και των ζωοτροφών
παγκοσµίως και, από την άποψη αυτή, έχει συνάψει διεθνείς εµπορικές συµφωνίες,
συµβάλλει στην ανάπτυξη διεθνών προτύπων πάνω στα οποία βασίζεται η
νοµοθεσία για τα τρόφιµα και υποστηρίζει τις αρχές του ελεύθερου εµπορίου

ασφαλών και υγιεινών τροφίµων και ζωοτροφών χωρίς την επιβολή διακρίσεων
σύµφωνα µε θεµιτές και δεοντολογικές εµπορικές πρακτικές.

(23) Είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι τα τρόφιµα και οι ζωοτροφές που εξάγονται ή
επανεξάγονται από την Κοινότητα συµµορφώνονται µε την κοινοτική νοµοθεσία ή τις

απαιτήσεις που θέτει η χώρα εισαγωγής· σε διαφορετική περίπτωση, τα τρόφιµα και οι
ζωοτροφές µπορούν να εξαχθούν ή να επανεξαχθούν µόνον υπό την προϋπόθεση ότι η

χώρα εισαγωγής έχει συµφωνήσει ρητά· ωστόσο είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί
ότι ακόµα και αν υπάρχει συµφωνία από τη χώρα εισαγωγής, τα τρόφιµα που είναι

επιβλαβή για την υγεία ή οι µη ασφαλείς ζωοτροφές δεν εξάγονται ούτε
επανεξάγονται·

(24) Είναι ανάγκη να καθοριστούν οι γενικές αρχές της εµπορίας των τροφίµων και
ζωοτροφών και οι στόχοι και οι αρχές για τη συµβολή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

στην ανάπτυξη διεθνών προτύπων και εµπορικών συµφωνιών.

(25) Ορισµένα κράτη µέλη έχουν θεσπίσει οριζόντια νοµοθεσία για την ασφάλεια των

τροφίµων που επιβάλει, ειδικότερα, τη γενική υποχρέωση στους οικονοµικούς
συντελεστές να θέτουν σε κυκλοφορία στην αγορά µόνο τα τρόφιµα που είναι

ασφαλή. Ωστόσο, αυτά τα κράτη µέλη εφαρµόζουν διαφορετικά βασικά κριτήρια για
να καθορίζουν εάν ένα τρόφιµο είναι ασφαλές. ∆εδοµένων αυτών των διαφορετικών

προσεγγίσεων και της έλλειψης οριζόντιας νοµοθεσίας σε άλλα κράτη µέλη, ενδέχεται
να δηµιουργηθούν εµπόδια στο εµπόριο τροφίµων. Παροµοίως, τέτοια εµπόδια µπορεί

να προκύψουν για το εµπόριο των ζωοτροφών.

(26) Είναι συνεπώς ανάγκη να καθοριστούν οι γενικές απαιτήσεις ώστε να κυκλοφορούν
µόνο ασφαλή τρόφιµα και ζωοτροφές στην αγορά, προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι η
εσωτερική αγορά τέτοιων προϊόντων λειτουργεί αποτελεσµατικά.
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(27) Η πείρα έχει δείξει ότι η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς των τροφίµων και των
ζωοτροφών µπορεί να τεθεί σε κίνδυνο, όταν είναι αδύνατο να ανιχνευθεί η

προέλευση των τροφίµων και των ζωοτροφών. Είναι συνεπώς ανάγκη να καθιερωθεί
ένα ολοκληρωµένο σύστηµα ανιχνευσιµότητας εντός των επιχειρήσεων τροφίµων και

ζωοτροφών ώστε να µπορούν να πραγµατοποιούνται αποσύρσεις προϊόντων, ακριβείς
και µε συγκεκριµένο στόχο, ή να δίνονται ακριβείς και στοχοθετηµένες πληροφορίες

στους καταναλωτές ή το ελεγκτικό προσωπικό, αποφεύγοντας έτσι την πιθανότητα
δηµιουργίας άσκοπων γενικότερων δυσλειτουργιών στη περίπτωση εµφάνισης

προβληµάτων σχετικών µε την ασφάλεια των τροφίµων.

(28) Είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι µια επιχείρηση τροφίµων ή ζωοτροφών,
συµπεριλαµβανοµένου ενός εισαγωγέα, µπορούν να προσδιορίσουν τουλάχιστον την
επιχείρηση από την οποία έχει προέλθει το τρόφιµο, η ζωοτροφή ή η ουσία που

µπορεί να ενσωµατωθεί σε ένα τρόφιµο ή ζωοτροφή, ώστε να εξασφαλιστεί ότι
κατόπιν έρευνας, η ανιχνευσιµότητα διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια.

(29) Ο υπεύθυνος επιχείρησης τροφίµων βρίσκεται στην καλύτερη θέση για την ανάπτυξη
ενός ασφαλούς συστήµατος προµήθειας τροφίµων και για να εγγυηθεί ότι τα τρόφιµα

που προµηθεύει είναι ασφαλή· συνεπώς πρέπει να έχει την πρωταρχική νοµική ευθύνη
για τη διασφάλιση της ασφάλειας των τροφίµων· παρ' όλο που η αρχή αυτή υπάρχει

σε ορισµένα κράτη µέλη και τοµείς της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, σε άλλους τοµείς,
αυτό είτε δεν προβλέπεται ρητώς είτε η ευθύνη αναλαµβάνεται από τις αρµόδιες αρχές

των κρατών µελών, µέσω των ελεγκτικών δραστηριοτήτων που διεξάγουν. Τέτοιες
διαφορές ενδέχεται να δηµιουργήσουν φραγµούς στο εµπόριο και να διαστρεβλώσουν

τον ανταγωνισµό µεταξύ των επιχειρήσεων τροφίµων στα διάφορα κράτη µέλη.

(30) Παρόµοιες απαιτήσεις πρέπει να εφαρµόζονται για τις ζωοτροφές και τους

υπευθύνους επιχειρήσεων ζωοτροφών.

(31) Η εµπειρία έχει δείξει ότι οι εργαζόµενοι σε επιχειρήσεις τροφίµων και

ζωοτροφών που λόγω των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων τους
αντιλαµβάνονται ότι µη ασφαλή τρόφιµα ή ζωοτροφές που ενδέχεται να είναι

επιζήµια για την υγεία έχουν τοποθετηθεί στην αγορά, µπορούν να συνεισφέρουν
σηµαντικά στη µείωση ή την πρόληψη αυτού του κινδύνου.

(32) Η επιστηµονική και τεχνική βάση της κοινοτικής νοµοθεσίας για την ασφάλεια των
τροφίµων και των ζωοτροφών πρέπει να συµβάλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου

προστασίας της υγείας στην Κοινότητα. Η Κοινότητα πρέπει να έχει πρόσβαση σε
υψηλού επιπέδου, ανεξάρτητη και αποτελεσµατική επιστηµονική και τεχνική

υποστήριξη.

(33) Τα επιστηµονικά και τεχνικά ζητήµατα που αφορούν την ασφάλεια των τροφίµων και

των ζωοτροφών είναι όλο και πιο σηµαντικά και πολύπλοκα. Η ίδρυση µιας
Ευρωπαϊκής Αρχής Τροφίµων, που στο εξής θα ονοµάζεται "η Αρχή", πρέπει συνεπώς
να ενισχύει το παρόν σύστηµα επιστηµονικής και τεχνικής υποστήριξης, όπου αυτό
δεν είναι πλέον σε θέση να ανταποκριθεί στις αυξανόµενες ανάγκες.

(34) Σύµφωνα µε τις γενικές αρχές της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα η Αρχή πρέπει να
αναλάβει το ρόλο ανεξάρτητου επιστηµονικού πόλου αναφοράς για την αξιολόγηση
του κινδύνου και µε τον τρόπο αυτό να συνεισφέρει στην εξασφάλιση της οµαλής

λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Μπορεί να ζητηθεί από αυτήν να παρέχει γνώµες
για επίµαχα επιστηµονικά θέµατα, καθιστώντας έτσι ικανά τα κράτη µέλη να λάβουν
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ενηµερωµένες αποφάσεις για τη διαχείριση κινδύνων µε σκοπό την εγγύηση της
ασφάλειας των τροφίµων και των ζωοτροφών, ενώ ταυτόχρονα θα συµβάλει στο να

µην κατακερµατίζεται η εσωτερική αγορά µε αδικαιολόγητα ή άσκοπα εµπόδια στην
ελεύθερη κυκλοφορία των τροφίµων και των ζωοτροφών.

(35) Η Αρχή πρέπει να είναι ανεξάρτητη επιστηµονική πηγή συµβουλών, πληροφοριών και
ενηµέρωσης σχετικά µε τους κινδύνους ώστε να βελτιωθεί η εµπιστοσύνη των

καταναλωτών· ωστόσο, για την προώθηση της συνέπειας µεταξύ των λειτουργιών της
αξιολόγησης, διαχείρισης και κοινοποίησης του κινδύνου, ο δεσµός ανάµεσα στους
αξιολογητές και τους διαχειριστές του κινδύνου πρέπει να ενισχυθεί.

(36) Η Αρχή πρέπει να παρέχει εµπεριστατωµένες ανεξάρτητες επιστηµονικές απόψεις για

την ασφάλεια και άλλες πτυχές όλης της τροφικής αλυσίδας, πράγµα που συνεπάγεται
ευρύτατες αρµοδιότητες για την Αρχή. Σε αυτές περιλαµβάνονται θέµατα µε άµεσο ή

έµµεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασµού τροφίµων, στην υγεία και
την ορθή µεταχείριση των ζώων και στην υγεία των φυτών. Ωστόσο, είναι απαραίτητο
να εξασφαλιστεί ότι η Αρχή εστιάζει στην ασφάλεια των τροφίµων, έτσι ώστε η
αποστολή της σε σχέση µε θέµατα υγείας και ορθής µεταχείρισης των ζώων και υγείας

των φυτών που δεν συνδέονται µε την ασφάλεια της αλυσίδας εφοδιασµού τροφίµων
πρέπει να περιορίζεται στην παροχή επιστηµονικών γνωµών. Η αποστολή της Αρχής

πρέπει να καλύπτει επίσης τις επιστηµονικές συµβουλές και την επιστηµονική και
τεχνική υποστήριξη σε θέµατα ανθρώπινης διατροφής σε σχέση µε την κοινοτική

νοµοθεσία και την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν αιτήµατός της, όσον
αφορά την επικοινωνία που συνδέεται µε τα κοινοτικά προγράµµατα για την υγεία.

(37) Εφόσον ορισµένα προϊόντα που έχουν εγκριθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία για τα
τρόφιµα, όπως παρασιτοκτόνα ή πρόσθετα στις ζωοτροφές µπορεί να ενέχουν

κινδύνους για το περιβάλλον ή την ασφάλεια των εργαζοµένων, ορισµένες απόψεις
που αφορούν το περιβάλλον και την ασφάλεια των εργαζοµένων πρέπει να

αξιολογούνται επίσης σύµφωνα µε την σχετική νοµοθεσία.

(38) Προκειµένου να αποφευχθούν διπλές επιστηµονικές αξιολογήσεις και συναφείς

επιστηµονικές γνώµες για τους γενετικώς τροποποιηµένους οργανισµούς, η Αρχή
πρέπει να παρέχει επίσης επιστηµονικές γνώµες για προϊόντα διαφορετικά από τα

τρόφιµα και τις ζωοτροφές που σχετίζονται µε γενετικώς τροποποιηµένους
οργανισµούς όπως ορίζονται στην οδηγία 2001/18/EΚ11 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου µε την επιφύλαξη των διαδικασιών που
καθορίζονται σε αυτήν.

(39) Η αρχή πρέπει να συνεισφέρει, µε την παροχή υποστήριξης σε επιστηµονικά
θέµατα, στο ρόλο της Κοινότητας και των κρατών µελών στην ανάπτυξη και
καθιέρωση διεθνών προτύπων για την ασφάλεια των τροφίµων και διεθνών
εµπορικών συµφωνιών.

(40) Η εµπιστοσύνη των κοινοτικών οργάνων, του ευρέως κοινού και των ενδιαφερόµενων
µερών στην Αρχή έχει µεγάλη σηµασία. Για το λόγο αυτό πρέπει να εξασφαλιστεί η

ανεξαρτησία της, το επιστηµονικό της επίπεδο, η διαφάνεια και η
αποτελεσµατικότητα· η συνεργασία µε τα κράτη µέλη είναι επίσης απολύτως
αναγκαία.

11
ΕΕ L 106, 17.04.01,σ. 1.
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(41) Η Αρχή πρέπει να έχει τα µέσα να εκτελεί όλα τα καθήκοντα που επιβάλλονται από το
ρόλο της.

(42) Είναι ανάγκη να διασφαλιστεί ότι υπάρχει αποτελεσµατική παρακολούθηση της
Αρχής από τα διάφορα κοινοτικά όργανα και, για το σκοπό αυτό, το διοικητικό της

συµβούλιο πρέπει να περιλαµβάνει τέσσερις εκπροσώπους που ορίζονται από το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τέσσερις που ορίζονται από το Συµβούλιο και τέσσερις

εκπροσώπους που ορίζονται από την Επιτροπή.

(43) Tο διοικητικό συµβούλιο πρέπει να έχει τις εξουσίες που απαιτούνται για να

καταρτίζει τον προϋπολογισµό του και να ελέγχει την εκτέλεσή του, να εκδίδει τον
εσωτερικό κανονισµό του, να εκδίδει οικονοµικούς κανονισµούς, να διορίζει τα µέλη

της επιστηµονικής επιτροπής και των επιστηµονικών οµάδων και να διορίζει το
διευθύνοντα σύµβουλο.

(44) Είναι ανάγκη να οικοδοµηθεί µια σχέση εµπιστοσύνης και διαφάνειας µε το ευρύ
κοινό και, συνεπώς, το διοικητικό συµβούλιο πρέπει να περιλαµβάνει τέσσερις

εκπροσώπους των καταναλωτών και της βιοµηχανίας.

(45) Η Αρχή πρέπει να συνεργάζεται στενά µε τους αρµόδιους φορείς στα κράτη µέλη

προκειµένου να λειτουργεί αποτελεσµατικά· πρέπει να δηµιουργηθεί ένα
συµβουλευτικό σώµα προκειµένου να συµβουλεύει τον διευθύνοντα σύµβουλο, να

αποτελεί ένα µηχανισµό ανταλλαγής πληροφοριών, και να εξασφαλίζει στενή
συνεργασία ιδίως σε σχέση µε το σύστηµα δικτύωσης· η συνεργασία και η

ενδεδειγµένη ανταλλαγή πληροφοριών αναµένεται να ελαχιστοποιήσουν το
ενδεχόµενο διισταµένων επιστηµονικών γνωµών.

(46) Η Αρχή πρέπει να αναλάβει το ρόλο των επιστηµονικών επιτροπών που επικουρούν
την Επιτροπή για την έκδοση επιστηµονικών γνωµών στο πεδίο αρµοδιοτήτων της.
Είναι ανάγκη να αναδιοργανωθούν οι επιτροπές αυτές για να εξασφαλιστεί
µεγαλύτερη συνέπεια σε σχέση µε την αλυσίδα εφοδιασµού τροφίµων και να τους

δοθεί η δυνατότητα να εργαστούν πιο αποτελεσµατικά. Πρέπει συνεπώς να συσταθεί
επιστηµονική επιτροπή και επιστηµονικές οµάδες εντός της Αρχής για την παροχή

αυτών των γνωµοδοτήσεων.

(47) Για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας, τα µέλη της επιστηµονικής επιτροπής και των
οµάδων πρέπει να είναι ανεξάρτητοι επιστήµονες που θα προσληφθούν µε ανοικτή
διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων.

(48) Ο ρόλος της Αρχής ως ανεξάρτητου επιστηµονικού πόλου αναφοράς σηµαίνει ότι µια
επιστηµονική γνώµη µπορεί να ζητηθεί όχι µόνο από την Επιτροπή αλλά και από το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη µέλη. Προκειµένου να εξασφαλιστεί η
διαχείριση και η συνέπεια της διαδικασίας επιστηµονικών συµβουλών, η Αρχή πρέπει
να είναι σε θέση να αρνηθεί ή να τροποποιήσει µια αίτηση κατόπιν αιτιολόγησης και
βάσει προκαθορισµένων κριτηρίων. Πρέπει επίσης να ληφθούν µέτρα για την

αποφυγή διισταµένων επιστηµονικών γνωµών και, στην περίπτωση διισταµένων
επιστηµονικών γνωµών µεταξύ διαφόρων επιστηµονικών φορέων, πρέπει να

εφαρµόζονται διαδικασίες για την επίλυση των διαφορών ή να δίνεται στους
διαχειριστές κινδύνου µια διαφανής βάση επιστηµονικών στοιχείων.
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(49) Η Αρχή πρέπει να µπορεί να αναθέτει µε ανοικτό και διαφανή τρόπο επιστηµονικές
µελέτες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων της,
εξασφαλίζοντας ότι οι σχέσεις της µε την Επιτροπή και τα κράτη µέλη προλαµβάνουν
τις διπλές προσπάθειες. Η Αρχή πρέπει να λάβει υπόψη της την υφιστάµενη κοινοτική
εµπειρογνωµοσύνη και τις δοµές.

(50) Η έλλειψη ενός αποτελεσµατικού συστήµατος για τη συλλογή και ανάλυση σε

κοινοτικό επίπεδο δεδοµένων για την αλυσίδα εφοδιασµού τροφίµων αναγνωρίζεται
ως µεγάλο µειονέκτηµα. Πρέπει συνεπώς να τεθεί σε λειτουργία ένα σύστηµα για τη
συλλογή και ανάλυση σχετικών δεδοµένων στους τοµείς που καλύπτει η Αρχή, υπό τη
µορφή ενός δικτύου που θα συντονίζει η Αρχή µε όλους τους συναφείς οργανισµούς

που θα συµπεριλαµβάνει όπου ενδείκνυται, τους καταναλωτές και άλλους
επιστηµονικούς οργανισµούς των ενδιαφεροµένων. Είναι ανάγκη να αναθεωρηθούν
τα κοινοτικά δίκτυα συλλογής δεδοµένων στους τοµείς που καλύπτει η Αρχή.

(51) Ο καλύτερος προσδιορισµός των αναδυόµενων κινδύνων µπορεί µακροπρόθεσµα να

λειτουργήσει ως πολύ σηµαντικός προληπτικός µηχανισµός για τα κράτη µέλη και την
Κοινότητα κατά την άσκηση των πολιτικών τους. Είναι συνεπώς ανάγκη να ανατεθεί
στην Αρχή το προληπτικό καθήκον της συλλογής πληροφοριών, της συνεχούς
επαγρύπνησης και της παροχής αξιολόγησης και ενηµέρωσης σχετικά µε τους

αναδυόµενους κινδύνους µε στόχο την πρόληψή τους.

(52) Η ίδρυση της Αρχής πρέπει να δώσει τη δυνατότητα στα κράτη µέλη να συµµετέχουν

ενεργά στις επιστηµονικές διαδικασίες· πρέπει συνεπώς να υπάρχει στενή συνεργασία
µεταξύ της Αρχής και των κρατών µελών για το σκοπό αυτό. Ιδίως, η Αρχή πρέπει να
είναι σε θέση να αναθέτει ορισµένα καθήκοντα σε οργανισµούς στα κράτη µέλη.

(53) Είναι ανάγκη να εξασφαλιστεί η ισορροπία µεταξύ της χρήσης των εθνικών

οργανισµών που αναλαµβάνουν εργασίες για λογαριασµό της Αρχής και της ανάγκης
να εξασφαλιστεί, για λόγους γενικότερης συνέπειας, ότι τα καθήκοντα αυτά

εκτελούνται σύµφωνα µε τα κριτήρια που έχουν καθοριστεί για τέτοιες εργασίες για
την Αρχή. Οι υφιστάµενες διαδικασίες για την ανάθεση επιστηµονικών εργασιών στα
κράτη µέλη, ιδίως σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση φακέλων που υποβάλει η βιοµηχανία
για την έγκριση ορισµένων ουσιών, προϊόντων ή διαδικασιών, πρέπει να

επανεξεταστούν εντός ενός έτους, προκειµένου να ληφθεί υπόψη η ίδρυση της Αρχής
και οι νέες δυνατότητες που προσφέρει, ενώ οι διαδικασίες αξιολόγησης πρέπει να
παραµείνουν τουλάχιστον εξίσου αυστηρές µε το παρελθόν.

(54) Η Επιτροπή παραµένει εξολοκλήρου υπεύθυνη για την κοινοποίηση των µέτρων

διαχείρισης του κινδύνου· εποµένως, πρέπει να ανταλλάσσονται οι κατάλληλες
πληροφορίες µεταξύ της Αρχής και της Επιτροπής, ενώ απαιτείται επίσης στενή

συνεργασία ανάµεσα στην Αρχή, την Επιτροπή και τα κράτη µέλη για να
εξασφαλιστεί η συνέπεια ολόκληρης της διαδικασίας επικοινωνίας.

(55) Η ανεξαρτησία της Αρχής και ο ρόλος της για την ενηµέρωση του κοινού συνεπάγεται
ότι πρέπει να µπορεί να επικοινωνεί αυτόνοµα στους τοµείς αρµοδιοτήτων της,
έχοντας ως σκοπό να παρέχει αντικειµενικές, αξιόπιστες και εύληπτες πληροφορίες.
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(56) Η δέουσα συνεργασία µε τα κράτη µέλη είναι αναγκαία στον ειδικό τοµέα των
εκστρατειών ενηµέρωσης του κοινού ώστε να λαµβάνονται υπόψη τυχόν

περιφερειακές παράµετροι και οποιαδήποτε συσχέτιση µε την πολιτική για την υγεία·
η κοινοποίηση των επιπτώσεων της διατροφής στην υγεία πρέπει να λαµβάνει

υπόψη την ποικιλοµορφία των διατροφικών συνηθειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(57) Εκτός από τις αρχές λειτουργίας της, που βασίζονται στην ανεξαρτησία και τη

διαφάνεια, η Αρχή πρέπει να είναι ένας οργανισµός ανοικτός σε επαφές µε τους
καταναλωτές και άλλες ενδιαφερόµενες οµάδες.

(58) Η Αρχή πρέπει να χρηµατοδοτηθεί από τον κοινοτικό προϋπολογισµό. Ωστόσο, υπό
το φως της αποκτηθείσας πείρας, ιδίως σε ό,τι αφορά την επεξεργασία των φακέλων
προς έγκριση που υποβάλει η βιοµηχανία, πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόµενο
επιβολής τελών εντός τριών ετών από τη θέση σε ισχύ του κανονισµού. Η κοινοτική

δηµοσιονοµική διαδικασία εξακολουθεί να εφαρµόζεται σε ό,τι αφορά επιδοτήσεις
που καταλογίζονται στο γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·
επιπλέον ο λογιστικός έλεγχος πρέπει να γίνεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

(59) Είναι ανάγκη να µπορούν να συµµετάσχουν ευρωπαϊκές χώρες που δεν είναι µέλη της

Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν συνάψει συµφωνίες που τις υποχρεώνουν να
µεταφέρουν και να εφαρµόσουν την κοινοτική νοµοθεσία στον τοµέα που καλύπτει ο

παρών κανονισµός.

(60) Στο πλαίσιο της οδηγίας 92/59/EΟΚ του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1992 για τη
γενική ασφάλεια των προϊόντων

12
λειτουργεί ήδη ένα σύστηµα ταχείας ειδοποίησης.

Το πεδίο εφαρµογής του υπάρχοντος συστήµατος περιλαµβάνει τα τρόφιµα και τα

βιοµηχανικά προϊόντα αλλά όχι τις ζωοτροφές. Οι πρόσφατες κρίσεις στα τρόφιµα
κατέδειξαν την ανάγκη να συσταθεί ένα βελτιωµένο και διευρυµένο σύστηµα ταχείας

ειδοποίησης που θα καλύπτει τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές. Αυτό το αναθεωρηµένο
σύστηµα θα πρέπει να το διαχειρίζεται η Επιτροπή και τα µέλη του δικτύου πρέπει να

περιλαµβάνουν τα κράτη µέλη, την Επιτροπή και την Αρχή. Το σύστηµα αυτό δεν
πρέπει να καλύπτει την έγκαιρη ανταλλαγή πληροφοριών στην περίπτωση

ακτινολογικής έκτακτης ανάγκης που έχει εγκαθιδρυθεί µε βάση την απόφαση
87/600/Eυρατόµ του Συµβουλίου13.

(61) Τα πρόσφατα συµβάντα στον τοµέα της ασφάλειας των τροφίµων κατέδειξαν την
ανάγκη καθιέρωσης των κατάλληλων µέτρων για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλα τα τρόφιµα, ανεξαρτήτως είδους και προέλευσης, και
όλες οι ζωοτροφές µπορούν να υπόκεινται σε κοινά µέτρα όταν υπάρχει σοβαρός

κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον· µια τέτοια
εµπεριστατωµένη προσέγγιση για τα µέτρα αντιµετώπισης έκτακτων περιστατικών

στον τοµέα της ασφάλειας των τροφίµων πρέπει να επιτρέπει τη ανάληψη
αποτελεσµατικών ενεργειών και την αποφυγή τεχνητών διαφορών στην αντιµετώπιση

σοβαρού κινδύνου σε σχέση µε τρόφιµα ή ζωοτροφές.

(62) Πρόσφατες κρίσεις στα τρόφιµα κατέδειξαν επίσης τα οφέλη για την Επιτροπή από

κατάλληλα προσαρµοσµένες, ταχύτερες διαδικασίες για τη διαχείριση των κρίσεων.
Αυτές οι οργανωτικές διαδικασίες πρέπει να καθιστούν δυνατή τη βελτίωση του

12
ΕΕ L 228, 11.08.1992,σ. 24.

13
ΕΕ L 371, 30.12.1987,σ. 76.
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συντονισµού των προσπαθειών και τον καθορισµό αποτελεσµατικότερων µέτρων
βάσει των βέλτιστων επιστηµονικών πληροφοριών· για το λόγο αυτό οι

αναθεωρηµένες διαδικασίες πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τις αρµοδιότητες της Αρχής
και να προβλέπουν την επιστηµονική και τεχνική συνδροµή της υπό µορφή

συµβουλών σε περίπτωση κρίσης στα τρόφιµα.

(63) Προκειµένου να εξασφαλιστεί µια πιο αποτελεσµατική και εµπεριστατωµένη

προσέγγιση στην τροφική αλυσίδα, πρέπει να συσταθεί µια επιτροπή για την αλυσίδα
των τροφίµων και την υγεία των ζώων που θα αντικαταστήσει τη µόνιµη κτηνιατρική

επιτροπή, τη µόνιµη επιτροπή των τροφίµων και τη µόνιµη επιτροπή για τις
ζωοτροφές. Κατά συνέπεια πρέπει να καταργηθούν οι αποφάσεις του Συµβουλίου

68/361/ΕΟΚ14, 69/414/ΕΟΚ15 και 70/372/ΕΟΚ16. Για τον ίδιο λόγο η επιτροπή για την
αλυσίδα των τροφίµων και την υγεία των ζώων πρέπει να αντικαταστήσει επίσης τη

µόνιµη φυτοϋγειονοµική επιτροπή σε σχέση µε την αρµοδιότητά της (για τις οδηγίες
76/895/ΕΟΚ17, 86/362/ΕΟΚ18, 86/363/ΕΟΚ19, 90/642/ΕΟΚ20

και 91/414/ΕΟΚ21) για

τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και τον καθορισµό των ανώτατων επιπέδων
καταλοίπων.

(64) Τα αναγκαία µέτρα για τη θέση σε εφαρµογή του παρόντος κανονισµού θα πρέπει να
θεσπισθούν σύµφωνα µε την απόφαση 1999/468/ΕΚ22 του Συµβουλίου, της 28ης
Ιουνίου 1999,για τον καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων
που ανατίθενται στην Επιτροπή.

(65) Είναι αναγκαίο να παρασχεθεί στους υπευθύνους των επιχειρήσεων επαρκής διορία
για να προσαρµοστούν σε ορισµένες απαιτήσεις που θεσπίζει ο παρών κανονισµός και

να προβλεφθεί ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή Τροφίµων αρχίζει να λειτουργεί την 1η
Ιανουαρίου 2002.

(66) Είναι σηµαντικό να αποφευχθεί η σύγχυση µεταξύ της αποστολής της Αρχής και του
Ευρωπαϊκού Οργανισµού Αξιολόγησης Φαρµακευτικών Προϊόντων (EMEA) που

συστάθηκε µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2309/9323. Συνεπώς είναι ανάγκη να
οριστεί ότι ο παρών κανονισµός δεν θίγει τις αρµοδιότητες που έχουν ανατεθεί στον

EMEA, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που ανατέθηκαν µε τον κανονισµό
2377/90/ΕΟΚ της 26ης Ιουνίου 1990για τη θέσπιση κοινοτικής διαδικασίας για τον

καθορισµό ανώτατων ορίων καταλοίπων κτηνιατρικών φαρµάκων στα τρόφιµα
ζωικής προέλευσης24.

14
ΕΕ L 255, 18.10.1968,σ. 23.

15
ΕΕ L 291, 19.11.1969,σ. 9.

16
ΕΕ L 170, 3.8.1970,σ. 1.

17
ΕΕ L 341, 9.12.1976,σ. 26. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία 96/32/EΚ (ΕΕ L 144, 18.6.1996,
σ. 12)

18
ΕΕ L 221, 7.8.1986,σ. 37.

19
ΕΕ L 221, 7.8.1986,σ.43.

20
ΕΕ L 350, 14.12.90,σ. 71.

21
ΕΕ L 230, 19.8.1991,σ. 1.

22
ΕΕ L 184, 17.7.1999,σ. 23.

23
ΕΕ L 214, 24.8.1993, p.1,κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 649/1998
(ΕΕ L 88, 24.3.1998,σ. 7.)

24
ΕΕ L 224, 18.8.1990,σ.1, κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 2391/2000
της Επιτροπής (ΕΕ L 276, 28.10.2000,σ. 5.)
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(67) Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας είναι αναγκαίο και πρόσφορο προκειµένου
να επιτευχθούν οι βασικοί στόχοι του παρόντος κανονισµού, να προβλεφθεί η

προσέγγιση των εννοιών, αρχών και διαδικασιών που θα αποτελέσουν την κοινή βάση
για τη νοµοθεσία των τροφίµων στην Κοινότητα και να ιδρυθεί η Ευρωπαϊκή Αρχή

Τροφίµων. Ο παρών κανονισµός περιορίζεται σε ό,τι είναι αναγκαίο για την επίτευξη
των στόχων που επιδιώκονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 τρίτο εδάφιο

της συνθήκης.
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Κεφάλαιο I
Πεδίο εφαρµογής και ορισµοί

Άρθρο 1
Στόχος και πεδίο εφαρµογής

1. Ο παρών κανονισµός αποτελεί τη βάση για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου
προστασίας της ζωής και της υγείας του ανθρώπου και των συµφερόντων των
καταναλωτών σε σχέση µε τα τρόφιµα, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την

αποτελεσµατική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Καθιερώνει κοινές αρχές και
ευθύνες, τα µέσα ώστε να παρέχονται ισχυρή επιστηµονική βάση, αποτελεσµατικές
οργανωτικές ρυθµίσεις και διαδικασίες µε τις οποίες θα υποστηριχθεί η λήψη
αποφάσεων σε θέµατα ασφάλειας των τροφίµων.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1,ο παρών κανονισµός θεσπίζει τις γενικές αρχές
που διέπουν γενικά τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές, ειδικότερα δε την ασφάλεια των

τροφίµων και των ζωοτροφών στην Κοινότητα και σε εθνικό επίπεδο.

Ιδρύει την Ευρωπαϊκή Αρχή Τροφίµων·

Καθορίζει διαδικασίες για θέµατα που έχουν άµεσο ή έµµεσο αντίκτυπο στην
ασφάλεια των τροφίµων και των ζωοτροφών.

3. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται σε όλα τα στάδια παραγωγής, µεταποίησης και
διανοµής των τροφίµων και των ζωοτροφών. ∆εν εφαρµόζεται στην περίπτωση

πρωτογενούς παραγωγής για ιδιωτική οικιακή χρήση ή στην περίπτωση οικιακής
παρασκευής, χειρισµού ή αποθήκευσης τροφίµων για ιδιωτική κατανάλωση.

Άρθρο 2
Ορισµός των "τροφίµων"

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού, ως «τρόφιµα» (ή «είδη διατροφής») νοούνται
ουσίες ή προϊόντα, είτε αυτά έχουν υποστεί πλήρη ή µερική επεξεργασία είτε όχι, τα οποία

προορίζονται για βρώση από τον άνθρωπο ή αναµένεται ευλόγως ότι θα χρησιµεύσουν για
τον σκοπό αυτόν. Σε αυτά περιλαµβάνονται ποτά, τσίχλες και οποιαδήποτε ουσία,
περιλαµβανοµένου του νερού, η οποία ενσωµατώνεται σκόπιµα στα τρόφιµα στη διάρκεια
της παραγωγής, της παρασκευής ή της επεξεργασίας τους. Επίσης περιλαµβάνεται το νερό

µετά το σηµείο τήρησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 6 της οδηγίας 98/83/EΚ και µε την
επιφύλαξη των απαιτήσεων των οδηγιών 80/778/ΕΟΚ και 98/83/EΚ.

∆εν περιλαµβάνονται τα ακόλουθα:

α) ζωοτροφές·
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β) ζώντα ζώα, εκτός εάν παρασκευάζονται για διάθεση στην αγορά για ανθρώπινη
κατανάλωση·

γ) φυτά πριν από τη συγκοµιδή·

δ) φαρµακευτικά προϊόντα κατά την έννοια των οδηγιών 65/65/ΕΟΚ25
και

92/73/ΕΟΚ26
του Συµβουλίου·

ε) καλλυντικά κατά την έννοια κατά την έννοια της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του

Συµβουλίου27·

στ) καπνός και προϊόντα καπνού κατά την έννοια της οδηγίας 89/622/ΕΟΚ28
του

Συµβουλίου·

ζ) ναρκωτικές ή ψυχοτρόποι ουσίες κατά την έννοια της Ενιαίας Σύµβασης των

Ηνωµένων Εθνών για τα ναρκωτικά του 1961 και της σύµβασης των Ηνωµένων
Εθνών για τις ψυχοτρόπους ουσίες του 1971·

η) τα κατάλοιπα και οι προσµείξεις

Άρθρο 3
Άλλοι ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:

(1) «νοµοθεσία για τα τρόφιµα»: οι νόµοι, οι κανονισµοί και οι διοικητικές ρυθµίσεις που
διέπουν τα τρόφιµα γενικότερα και την ασφάλεια των τροφίµων ειδικότερα, είτε σε
κοινοτικό είτε σε εθνικό επίπεδο· ο όρος καλύπτει οιοδήποτε στάδιο της παραγωγής,
µεταποίησης και διανοµής των τροφίµων, καθώς και των ζωοτροφών για ζώα που
χρησιµοποιούνται για την παραγωγή τροφίµων·

(2) «επιχείρηση τροφίµων»: κάθε επιχείρηση, κερδοσκοπική ή µη, δηµόσια ή ιδιωτική, η
οποία ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που συνδέονται µε οιοδήποτε

στάδιο της παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής των τροφίµων·

(3) «υπεύθυνος επιχείρησης τροφίµων»: τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν την

ευθύνη να εξασφαλίσουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα
µέσα στην επιχείρηση τροφίµων που έχουν υπό τον έλεγχό τους·

(4) «ζωοτροφές»: οι ουσίες ή τα προϊόντα, περιλαµβανοµένων των πρόσθετων υλών, είτε
έχουν υποστεί πλήρη ή µερική επεξεργασία είτε όχι, τα οποία προορίζονται για

χορήγηση τροφής από το στόµα στα ζώα·

(5) «επιχείρηση ζωοτροφών»: οποιαδήποτε επιχείρηση, κερδοσκοπική ή όχι και δηµόσια

ή ιδιωτική, η οποία πραγµατοποιεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής,
παρασκευής, µεταποίησης, αποθήκευσης, µεταφοράς ή διανοµής ζωοτροφών,
συµπεριλαµβανοµένου οποιουδήποτε παραγωγού ο οποίος παράγει, επεξεργάζεται ή

25
ΕΕ B 22, 9.2.1965,σ. 369.

26
ΕΕ L 297, 13.10.1992,σ. 8.

27
ΕΕ L 262, 27.9.1976,σ. 169.

28
ΕΕ L 359, 8.12.1989,σ. 1.
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αποθηκεύει ζωοτροφές µε σκοπό τη χορήγηση τροφής σε ζώα που βρίσκονται στην
κατοχή του·

(6) «υπεύθυνος επιχείρησης ζωοτροφών»: τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν την
ευθύνη να εξασφαλίσουν ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα

µέσα στην εταιρεία ζωοτροφών που έχουν υπό τον έλεγχό τους·

(7) «λιανική»: ο χειρισµός ή/και η µεταποίηση τροφίµων και η αποθήκευσή τους στο

σηµείο πώλησης ή παράδοσης στον τελικό καταναλωτή· περιλαµβάνονται οι
τερµατικοί σταθµοί διανοµής, οι επιχειρήσεις µαζικής εστίασης, τα κυλικεία

εργοστασίων, η τροφοδοσία οργανισµών, τα εστιατόρια και άλλες παρόµοιες
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εστίασης, τα καταστήµατα, τα κέντρα διανοµής

υπεραγορών και τα πρατήρια χονδρικής·

(8) «διάθεση στην αγορά»: η κατοχή τροφίµων ή ζωοτροφών µε σκοπό την πώληση,
συµπεριλαµβανοµένης της προσφοράς για πώληση ή οποιασδήποτε άλλης µορφής
µεταβίβασης είτε αυτή γίνεται δωρεάν είτε όχι, και η ίδια η πώληση, η διανοµή ή οι

άλλες µορφές µεταβίβασης·

(9) «κίνδυνος»: ο βαθµός στον οποίο είναι πιθανή µια επιβλαβής συνέπεια στην υγεία και

η σοβαρότητα αυτής της συνέπειας, ως αποτέλεσµα της ύπαρξης µιας πηγής κινδύνου·

(10) «ανάλυση του κινδύνου»: η διαδικασία που αποτελείται από τρεις αλληλένδετες

συνιστώσες: αξιολόγηση του κινδύνου, διαχείριση του κινδύνου και ενηµέρωση
σχετικά µε τον κίνδυνο·

(11) «αξιολόγηση του κινδύνου»: η διαδικασία επιστηµονικής βάσης που απαρτίζεται από
τέσσερα βήµατα: τον προσδιορισµό της πηγής του κινδύνου, τον χαρακτηρισµό της

πηγής του κινδύνου, την αξιολόγηση της έκθεσης στον κίνδυνο και τον χαρακτηρισµό
του κινδύνου·

(12) «διαχείριση του κινδύνου»: η διαδικασία, η οποία διακρίνεται από την αξιολόγηση
του κινδύνου, της στάθµισης εναλλακτικών πολιτικών, αφού ζητηθεί η γνώµη των

ενδιαφερόµενων µερών και αφού ληφθεί υπόψη η αξιολόγηση του κινδύνου και άλλοι
εύλογοι παράγοντες και, εάν χρειαστεί, της επιλογής των κατάλληλων µέσων

πρόληψης και ελέγχου·

(13) «ενηµέρωση σχετικά µε τον κίνδυνο»: η αµφίδροµη ανταλλαγή πληροφοριών και

απόψεων σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάλυσης του κινδύνου, όσον αφορά τις
πηγές του κινδύνου και τους κινδύνους, τους παράγοντες που συνδέονται µε τον

κίνδυνο και τους διάφορους τρόπους αντίληψης του κινδύνου, µεταξύ των
αξιολογητών του κινδύνου, των διαχειριστών του κινδύνου, των καταναλωτών, των
επιχειρήσεων τροφίµων και ζωοτροφών, της ακαδηµαϊκής κοινότητας και άλλων
ενδιαφερόµενων µερών, συµπεριλαµβανοµένης της εξήγησης των πορισµάτων που

συνδέονται µε την αξιολόγηση του κινδύνου και η βάση των αποφάσεων για τη
διαχείριση του κινδύνου·

(14) «πηγή κινδύνου»: ένας βιολογικός, χηµικός ή φυσικός παράγοντας στα τρόφιµα ή τις
ζωοτροφές ή µια κατάσταση των τροφίµων, που έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει

αρνητικές συνέπειες στην υγεία·
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(15) «ανιχνευσιµότητα»: η δυνατότητα ανίχνευσης και παρακολούθησης τροφίµων,
ζωοτροφών, ζώων που χρησιµοποιούνται για την παραγωγή τροφίµων ή ουσιών που

πρόκειται ή αναµένεται να ενσωµατωθούν σε τρόφιµα ή σε ζωοτροφές, σε όλα τα
στάδια της παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής τους·

(16) «στάδια παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής»: οιοδήποτε στάδιο,
περιλαµβανοµένης της εισαγωγής, από την πρωτογενή παραγωγή ενός τροφίµου

µέχρι και την αποθήκευση του, τη µεταφορά του, την πώλησή του ή τη διάθεσή του
στον τελικό καταναλωτή και, όπου συντρέχει λόγος, η εισαγωγή, η παραγωγή,
παρασκευή, η αποθήκευση, η µεταφορά, η διανοµή, ή πώληση και η διάθεση
ζωοτροφών·

(17) «πρωτογενής παραγωγή»: η παραγωγή, εκτροφή ή ανάπτυξη πρωτογενών προϊόντων,
περιλαµβανοµένης της συγκοµιδής, του αρµέγµατος και όλων των σταδίων της ζωικής

παραγωγής πριν από τη σφαγή. Περιλαµβάνει επίσης τη θήρα και την αλίευση, καθώς
και τη συγκοµιδή άγριων προϊόντων·

(18) «τελικός καταναλωτής»: ο τελευταίος καταναλωτής τροφίµων, ο οποίος δεν

χρησιµοποιεί τα τρόφιµα στο πλαίσιο λειτουργίας ή δραστηριότητας µιας

επιχείρησης τροφίµων.
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Κεφάλαιο IΙ
Γενική νοµοθεσία για τα τρόφιµα

Άρθρο 4
Πεδίο εφαρµογής

1. Το παρόν κεφάλαιο αφορά όλα τα στάδια της παραγωγής, της µεταποίησης και της

διανοµής των τροφίµων και των ζωοτροφών που παράγονται για ζώα που
χρησιµοποιούνται για την παραγωγή τροφίµων ή/και χορηγούνται ως τροφή σε αυτά.

2. Οι γενικές αρχές που καθορίζονται στα άρθρα 5 έως 10, αποτελούν γενικό πλαίσιο

οριζόντιας φύσης, το οποίο πρέπει να ακολουθείται όταν λαµβάνονται µέτρα.

3. Οι υφιστάµενες αρχές και διαδικασίες σχετικά µε τη νοµοθεσία για τα τρόφιµα θα

προσαρµοσθούν το συντοµότερο και έως την 1η Ιανουαρίου 2007το αργότερο, ώστε
να συµµορφώνονται προς τα άρθρα 5 έως 10.

4. Μέχρι τότε, και κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, η υφιστάµενη νοµοθεσία θα
εφαρµόζεται λαµβάνοντας υπόψη τις αρχές που περιλαµβάνονται στα άρθρα 5 έως

10.

ΤΜΗΜΑ 1
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο 5
Γενικοί στόχοι

1. Η νοµοθεσία για τα τρόφιµα επιδιώκει έναν ή περισσότερους από τους γενικούς

στόχους που αφορούν την υψηλού επιπέδου προστασία της ανθρώπινης ζωής και
υγείας, την προστασία των συµφερόντων των καταναλωτών, περιλαµβανοµένων
των ορθών πρακτικών στο εµπόριο τροφίµων, λαµβάνοντας υπόψη, όπου συντρέχει
λόγος, την προστασία της υγείας και της ορθής µεταχείρισης των ζώων, καθώς και
την προστασία των φυτών και του περιβάλλοντος.

2. Η νοµοθεσία για τα τρόφιµα αποσκοπεί στο να επιτύχει την ελεύθερη κυκλοφορία

στην Κοινότητα των τροφίµων και των ζωοτροφών που παράγονται ή διατίθενται
στην αγορά σύµφωνα µε τις γενικές αρχές και απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου.

3. Όπου υπάρχουν διεθνή πρότυπα ή επίκειται η ολοκλήρωσή τους, αυτά λαµβάνονται
υπόψη κατά τη σύνταξη ή την προσαρµογή της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, εκτός
όταν τέτοια πρότυπα ή σχετικά µέρη αυτών αποτελούν µη αποτελεσµατικό ή
ακατάλληλο µέσο για την επίτευξη των θεµιτών στόχων της νοµοθεσίας για τα
τρόφιµα ή όταν υπάρχει επιστηµονική αιτιολόγηση, ή όταν καταλήγουν σε επίπεδο
προστασίας διαφορετικό από εκείνο που καθορίζεται ως κατάλληλο στην
Κοινότητα.
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Άρθρο 6
Ανάλυση του κινδύνου

1. Προκειµένου να επιτευχθεί ο γενικός στόχος για υψηλό επίπεδο προστασίας της
υγείας και της υγείας, η νοµοθεσία για τα τρόφιµα θα βασιστεί στην ανάλυση του

κινδύνου, εκτός όταν αυτό δεν είναι κατάλληλο για τις συνθήκες ή τη φύση του
µέτρου.

2. Η αξιολόγηση του κινδύνου βασίζεται στα διαθέσιµα επιστηµονικά στοιχεία και
διεξάγεται µε τρόπο ανεξάρτητο, αντικειµενικό και διαφανή.

3. Η διαχείριση του κινδύνου λαµβάνει υπόψη τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του
κινδύνου και ιδίως τις γνώµες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τροφίµων που ιδρύεται µε το

άρθρο 22, άλλους παράγοντες, όπως αρµόζει στο εκάστοτε θέµα, καθώς και την
αρχή της προφύλαξης όπου συντρέχουν οι όροι του άρθρου 7, παράγραφος 1.

Άρθρο 7
Αρχή της προφύλαξης

1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες, ύστερα από αξιολόγηση των διαθέσιµων

πληροφοριών, έχει εντοπισθεί πιθανότητα βλαβερών επιπτώσεων στην υγεία αλλά
εξακολουθεί να υπάρχει επιστηµονική αβεβαιότητα, µπορούν να ληφθούν τα

προσωρινά µέτρα διαχείρισης του κινδύνου που είναι αναγκαία για την εξασφάλιση
του υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας που έχει επιλεγεί στην Κοινότητα,
µέχρι να υπάρξουν περαιτέρω επιστηµονικές πληροφορίες για µια πιο
εµπεριστατωµένη αξιολόγηση του κινδύνου.

2. Τα µέτρα που λαµβάνονται βάσει της παραγράφου 1 είναι ανάλογα και όχι πιο
περιοριστικά για το εµπόριο από όσο απαιτείται για την επίτευξη του υψηλού

επιπέδου προστασίας που έχει επιλεγεί στην Κοινότητα, ενώ παράλληλα λαµβάνουν
υπόψη την τεχνική και οικονοµική βιωσιµότητα και άλλους παράγοντες όπως

αρµόζει στο εκάστοτε ζήτηµα. Αυτά τα µέτρα αναθεωρούνται µέσα σε εύλογο
χρονικό διάστηµα, ανάλογα µε τη φύση του κινδύνου που προσδιορίζεται όσον

αφορά τη ζωή ή την υγεία και του είδους των επιστηµονικών πληροφοριών που
απαιτούνται για τη διασαφήνιση της επιστηµονικής αβεβαιότητας και τη διεξαγωγή

µιας πιο εµπεριστατωµένης αξιολόγησης του κινδύνου.

Άρθρο 8
Προστασία των συµφερόντων των καταναλωτών

Η νοµοθεσία για τα τρόφιµα αποβλέπει στην προστασία των συµφερόντων των καταναλωτών

και αποτελεί τη βάση ώστε οι καταναλωτές να µπορούν να επιλέγουν ενήµεροι τα τρόφιµα
που καταναλώνουν. Αποσκοπεί στην πρόληψη των εξής φαινοµένων:

α) τις δόλιες πρακτικές ή τις πρακτικές εξαπάτησης·

β) τη νόθευση των τροφίµων· και

γ) οποιεσδήποτε άλλες πρακτικές που ενδέχεται να παραπλανήσουν τον καταναλωτή.



30

ΤΜΗΜΑ 2
ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

Άρθρο 9
∆ηµόσια διαβούλευση

Ζητείται η γνώµη του κοινού, άµεσα ή µέσω αντιπροσωπευτικών οργάνων, σε κατάλληλο

στάδιο της σύνταξης της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, εκτός εάν ο επείγον χαρακτήρας του

θέµατος δεν το επιτρέπει.

Άρθρο 10
Ενηµέρωση του κοινού

Με την επιφύλαξη των εφαρµοστέων κοινοτικών διατάξεων και των εθνικών διατάξεων
σχετικά µε την πρόσβαση στα έγγραφα, όταν υπάρχουν βάσιµοι λόγοι υποψίας ότι ένα

τρόφιµο ή ζωοτροφή ενδεχοµένως ενέχει κίνδυνο για την υγεία του ανθρώπου ή των ζώων,
τότε, ανάλογα µε τη φύση, τη σοβαρότητα και την έκταση αυτού του κινδύνου, οι δηµόσιες
αρχές προβαίνουν στις κατάλληλες διαδικασίες ώστε να ενηµερώσουν το ευρύ κοινό σχετικά
µε τη φύση του κινδύνου όσον αφορά την υγεία, παρέχοντας όσο το δυνατόν περισσότερα

στοιχεία για την αναγνώριση του τροφίµου ή της ζωοτροφής ή του είδους του τροφίµου ή της
ζωοτροφής και καθορίζοντας τον κίνδυνο που ενδεχοµένως αυτό ενέχει και τα µέτρα που

λαµβάνονται ή που πρόκειται να ληφθούν για την αποφυγή, τη µείωση ή την εξάλειψη του
κινδύνου αυτού.

ΤΜΗΜΑ 3
ΓΕΝΙΚΕΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο 11
Εισαγωγή τροφίµων και ζωοτροφών στην Κοινότητα

Τα τρόφιµα και οι ζωοτροφές που εισάγονται στην Κοινότητα µε σκοπό τη διάθεσή τους στην
αγορά της, συµµορφώνονται µε τις σχετικές απαιτήσεις της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα ή µε

όρους που η Κοινότητα αναγνωρίζει ως τουλάχιστον ισοδύναµους ή, όταν υπάρχει
συγκεκριµένη συµφωνία µεταξύ της Κοινότητας και της χώρας εξαγωγής, µε τις απαιτήσεις

που περιλαµβάνονται στην εν λόγω συµφωνία.

Άρθρο 12
Τρόφιµα και ζωοτροφές που εξάγονται από την Κοινότητα

1. Τα τρόφιµα και οι ζωοτροφές που εξάγονται ή επανεξάγονται από την Κοινότητα µε

σκοπό τη διάθεσή τους στην αγορά τρίτης χώρας συµµορφώνονται µε τις σχετικές
απαιτήσεις της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, εκτός εάν ζητούν διαφορετικά οι αρχές

της εισάγουσας χώρας, ή εάν ορίζουν διαφορετικά οι νόµοι, οι κανονισµοί, τα



31

πρότυπα, οι κώδικες δεοντολογίας και άλλες νοµικές και διοικητικές διαδικασίες που
ενδέχεται να ισχύουν στη χώρα εισαγωγής.

Υπό διαφορετικές συνθήκες, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία τα τρόφιµα
είναι επιβλαβή για την υγεία ή οι ζωοτροφές µη ασφαλείς, τα τρόφιµα και οι
ζωοτροφές µπορούν να εξάγονται ή να επανεξάγονται µόνο υπό τον όρο ότι οι
αρµόδιες αρχές της χώρας προορισµού έχουν συµφωνήσει ρητώς, αφού

ενηµερωθούν πλήρως για τους λόγους και τις συνθήκες για τις οποίες τα εν λόγω
τρόφιµα ή ζωοτροφές δεν µπορούν να διατεθούν στην αγορά της Κοινότητας.

2. Όπου ισχύουν οι διατάξεις διµερούς συµφωνίας που έχει συνάψει η Κοινότητα ή ένα
από τα κράτη µέλη της µε τρίτη χώρα, τα τρόφιµα και οι ζωοτροφές που εξάγονται

από την Κοινότητα ή από το συγκεκριµένο κράτος µέλος σε αυτή την τρίτη χώρα,
συµµορφώνονται µε τις εν λόγω διατάξεις.

Άρθρο 13
∆ιεθνή πρότυπα

Με την επιφύλαξη των δικαιωµάτων και των υποχρεώσεών τους, η Κοινότητα και τα κράτη

µέλη:

α) συµβάλλουν στην ανάπτυξη των διεθνών τεχνικών προτύπων για τα τρόφιµα και τις

ζωοτροφές και των υγειονοµικών και φυτοϋγειονοµικών προτύπων,

β) προωθούν το συντονισµό του έργου των διεθνών κυβερνητικών και µη

κυβερνητικών οργανώσεων σχετικά µε τα πρότυπα των τροφίµων και των
ζωοτροφών,

γ) συµβάλλουν, όταν αυτό αρµόζει και ενδείκνυται, στην σύναψη συµφωνιών για την
αναγνώριση της ισοδυναµίας των ειδικών µέτρων για τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές,

δ) δίδουν ιδιαίτερη προσοχή στις ειδικές αναπτυξιακές, οικονοµικές και εµπορικές
ανάγκες των αναπτυσσόµενων χωρών, προκειµένου να εξασφαλίσουν ότι τα διεθνή

πρότυπα δεν δηµιουργούν ανώφελα εµπόδια στις εξαγωγές από αναπτυσσόµενες
χώρες.

ΤΜΗΜΑ 4
ΓΕΝΙΚΕΣΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Άρθρο 14
Απαιτήσεις της ασφάλειας των τροφίµων

1. Τρόφιµα τα οποία είναι µη ασφαλή δεν διατίθενται στην αγορά.

2. Τα τρόφιµα θεωρούνται ως µη ασφαλή όταν εκτιµάται ότι είναι:

α) επιβλαβή για την υγεία,

β) ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.



32

3. Προκειµένου να καθοριστεί εάν ένα τρόφιµο είναι µη ασφαλές, πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη τα εξής:

α) οι κανονικές συνθήκες χρήσης του τροφίµου από τους καταναλωτές σε όλα τα
στάδια της παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής του και

β) οι πληροφορίες που παρέχονται στον καταναλωτή, συµπεριλαµβανοµένων των
πληροφοριών που παρέχονται στην ετικέτα, ή άλλες πληροφορίες που γενικά

είναι διαθέσιµες στον καταναλωτή σχετικά µε την αποφυγή συγκεκριµένων
αρνητικών συνεπειών για την υγεία από συγκεκριµένο τρόφιµο ή κατηγορία

τροφίµων.

4. Προκειµένου να καθοριστεί εάν ένα τρόφιµο είναι επιβλαβές για την υγεία, πρέπει
να λαµβάνονται υπόψη τα εξής:

α) όχι µόνον οι πιθανές άµεσες ή/και βραχυπρόθεσµες ή/και µακροπρόθεσµες
συνέπειες του τροφίµου αυτού στην υγεία του ατόµου που το καταναλώνει,
αλλά επίσης στις επερχόµενες γενεές,

β) οι πιθανές σωρευτικές τοξικές συνέπειες,

γ) οι ιδιαίτερες ευαισθησίες όσον αφορά την υγεία συγκεκριµένης κατηγορίας

καταναλωτών, όταν το τρόφιµο προορίζεται για την εν λόγω κατηγορία
καταναλωτών.

5. Κατά τον προσδιορισµό του κατά πόσο ένα τρόφιµο είναι ακατάλληλο για
ανθρώπινη κατανάλωση, δίδεται προσοχή στο κατά πόσο το εν λόγω τρόφιµο δεν

µπορεί να γίνει δεκτό για ανθρώπινη κατανάλωση σύµφωνα µε τη χρήση για την
οποία προορίζεται, λόγω µόλυνσης προερχόµενης είτε από ξένες ουσίες είτε από

άλλον παράγοντα, ή λόγω σήψης, αλλοίωσης ή αποσύνθεσης.

6. Όταν ένα τρόφιµο που είναι µη ασφαλές αποτελεί µέρος στοίβας, παρτίδας ή

αποστελλόµενου φορτίου τροφίµων της ίδιας κατηγορίας ή περιγραφής, θεωρείται
ότι όλα τα τρόφιµα στην εν λόγω στοίβα, παρτίδα ή στο φορτίο είναι επίσης µη

ασφαλή, εκτός εάν ύστερα από λεπτοµερή αξιολόγηση δεν βρεθούν στοιχεία που να
αποδεικνύουν ότι και το υπόλοιπο της στοίβας, της παρτίδας ή του φορτίου είναι µη

ασφαλές.

7. Τα τρόφιµα που συµµορφώνονται προς ειδικές κοινοτικές διατάξεις της νοµοθεσίας

για τα τρόφιµα που διέπουν την ασφάλεια των τροφίµων θεωρούνται ασφαλή όσον
αφορά τις πτυχές που καλύπτονται από τις ειδικές κοινοτικές διατάξεις.

8. Η συµµόρφωση ενός τροφίµου προς συγκεκριµένες διατάξεις που ισχύουν γι'
αυτό, δεν εµποδίζει τη λήψη κατάλληλων µέτρων από την πλευρά των αρµόδιων
αρχών προκειµένου να επιβάλουν περιορισµούς στη διάθεσή του στην αγορά ή να
απαιτήσουν την απόσυρσή του από την αγορά όταν συντρέχουν λόγοι υποψίας ότι,
παρά τη συµµόρφωση του, το τρόφιµο είναι µη ασφαλές.

9. Ελλείψει ειδικών κοινοτικών µέτρων, ένα τρόφιµο θεωρείται ασφαλές όταν

συµµορφώνεται µε τις ειδικές διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας για τα τρόφιµα του
κράτους µέλους στην επικράτεια του οποίου διατίθεται, διατάξεις οι οποίες

συντάσσονται και εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη της συνθήκης και ιδίως των
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άρθρων 28και 30.

Άρθρο 15
Απαιτήσεις ως προς την ασφάλεια των ζωοτροφών

1. Ζωοτροφές οι οποίες είναι µη ασφαλείς δεν διατίθενται στην αγορά ούτε
χορηγούνται ως τροφή σε οποιοδήποτε ζώο που χρησιµοποιείται για την παραγωγή

τροφίµων.

2. Οι ζωοτροφές θεωρούνται ως µη ασφαλείς όσον αφορά τη χρήση για την οποία

προορίζονται όταν εκτιµάται ότι:

– έχουν αρνητικές συνέπειες για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων,

– καθιστούν τα τρόφιµα που προέρχονται από τροφοπαραγωγικά ζώα µη ασφαλή
για ανθρώπινη κατανάλωση.

3. Όταν µια ζωοτροφή, για την οποία αναγνωρίστηκε ότι δεν πληροί τις απαιτήσεις
ασφάλειας των ζωοτροφών, αποτελεί µέρος στοίβας, παρτίδας ή αποστελλόµενου

φορτίου ζωοτροφών της ίδιας κατηγορίας ή περιγραφής, θεωρείται ότι όλες οι
ζωοτροφές στην εν λόγω στοίβα, την παρτίδα ή στο φορτίο δεν πληρούν τις

απαιτήσεις της ασφάλειας των ζωοτροφών, εκτός εάν ύστερα από λεπτοµερή
αξιολόγηση δεν βρεθούν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι και το υπόλοιπο της

στοίβας, της παρτίδας ή του φορτίου δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις αυτές.

4. Οι ζωοτροφές που συµµορφώνονται προς ειδικές κοινοτικές διατάξεις που διέπουν

την ασφάλεια των ζωοτροφών, θεωρούνται ασφαλείς όσον αφορά τις πτυχές που
καλύπτονται από τις ειδικές κοινοτικές διατάξεις.

5. Η συµµόρφωση µιας ζωοτροφής προς συγκεκριµένες διατάξεις που ισχύουν για
αυτήν, δεν εµποδίζει τη λήψη κατάλληλων µέτρων από την πλευρά των αρµόδιων

αρχών προκειµένου να επιβάλουν περιορισµούς στη διάθεσή της στην αγορά ή να
απαιτήσουν την απόσυρσή του από την αγορά όταν συντρέχουν λόγοι υποψίας ότι,
παρά τη συµµόρφωση της, η ζωοτροφή είναι µη ασφαλής.

6. Ελλείψει ειδικών κοινοτικών µέτρων, µια ζωοτροφή θεωρείται ασφαλής όταν

συµµορφώνεται µε τις ειδικές διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας για τα τρόφιµα που
διέπουν την ασφάλεια των ζωοτροφών στο κράτος µέλος στην επικράτεια του

οποίου κυκλοφορεί, διατάξεις οι οποίες συντάσσονται και εφαρµόζονται µε την
επιφύλαξη της συνθήκης και ιδίως των άρθρων 28και 30.

Άρθρο 16
Παρουσίαση

Με την επιφύλαξη των πιο εξειδικευµένων διατάξεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, η
επισήµανση, η διαφήµιση και η παρουσίαση των τροφίµων ή των ζωοτροφών,
συµπεριλαµβανοµένων του σχήµατος, της εµφάνισης ή της συσκευασίας τους, των υλικών
συσκευασίας που χρησιµοποιήθηκαν, του τρόπου µε τον οποίο τακτοποιήθηκαν και του

περιβάλλοντος στο οποίο εκθέτονται, καθώς και των πληροφοριών που διατίθενται σχετικά
µε αυτά από οποιοδήποτε επικοινωνιακό µέσο, δεν πρέπει να παραπλανούν τους
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καταναλωτές.

Άρθρο 17
Υποχρεώσεις

1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων και ζωοτροφών εξασφαλίζουν ότι τα τρόφιµα

ή οι ζωοτροφές, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής µέσα
στην επιχείρηση που βρίσκεται υπό τον έλεγχό τους, ικανοποιούν τις σχετικές

απαιτήσεις της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα οι οποίες αφορούν τις δραστηριότητές
τους και επαληθεύουν την ικανοποίηση αυτών των απαιτήσεων.

2. Τα κράτη µέλη εκτελούν τη νοµοθεσία για τα τρόφιµα, παρακολουθούν και
επαληθεύουν εάν τηρούνται οι σχετικές απαιτήσεις της νοµοθεσίας αυτής από τους

υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίµων και ζωοτροφών σε όλα τα στάδια
παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής.

Για το σκοπό αυτό διατηρούν σύστηµα επίσηµων ελέγχων και άλλων
δραστηριοτήτων όπως αρµόζει στις περιστάσεις, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται η
δηµόσια επικοινωνία σε θέµατα που αφορούν την ασφάλεια και τον κίνδυνο των
τροφίµων και των ζωοτροφών, η εποπτεία της ασφάλειας των τροφίµων και των

ζωοτροφών και άλλες δραστηριότητες παρακολούθησης που καλύπτουν όλα τα
στάδια παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής.

Τα κράτη µέλη καθορίζουν επίσης το σύστηµα των κυρώσεων που επιβάλλονται στις
παραβιάσεις της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές. Οι εν λόγω κυρώσεις

πρέπει να είναι αποτελεσµατικές, ανάλογες και αποτρεπτικές.

Άρθρο 18
Ανιχνευσιµότητα

1. Η ανιχνευσιµότητα των τροφίµων, των ζωοτροφών, των ζώων που χρησιµοποιούνται
για την παραγωγή τροφίµων και οποιασδήποτε άλλης ουσίας που προορίζεται για
ενσωµάτωση σε ένα τρόφιµο ή σε µια ζωοτροφή ή αναµένεται ότι θα ενσωµατωθεί

σε αυτά, διασφαλίζεται σε όλα τα στάδια παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής.

2. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίµων και ζωοτροφών είναι σε θέση να

αναγνωρίζουν κάθε πρόσωπο από το οποίο έχουν προµηθευτεί ένα τρόφιµο, µια
ζωοτροφή, ένα ζώο που χρησιµοποιείται για την παραγωγή τροφίµων ή οποιαδήποτε

άλλη ουσία που προορίζεται για ενσωµάτωση σε ένα τρόφιµο ή σε µια ζωοτροφή ή
αναµένεται ότι θα ενσωµατωθεί σε αυτά.

Για το σκοπό αυτό οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων εγκαθιδρύουν συστήµατα και
διαδικασίες που καθιστούν τις πληροφορίες αυτές διαθέσιµες στις αρµόδιες αρχές,
εάν αυτές το ζητήσουν.

3. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίµων και ζωοτροφών καθιερώνουν συστήµατα

και διαδικασίες για την αναγνώριση των άλλων επιχειρήσεων στις οποίες
προµηθεύουν τα προϊόντα τους. Αυτές οι πληροφορίες είναι διαθέσιµες στις
αρµόδιες αρχές, εάν αυτές το ζητήσουν.
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4. Τα τρόφιµα ή οι ζωοτροφές που διατίθενται ή ενδέχεται να διατεθούν στην αγορά
της Κοινότητας πρέπει να φέρουν κατάλληλη επισήµανση ή σήµα αναγνώρισης

ώστε να διευκολύνεται η ανιχνευσιµότητά τους, µέσω κατάλληλων εγγράφων ή
πληροφοριών, σύµφωνα µε τις σχετικές απαιτήσεις των ειδικότερων διατάξεων.

5. Οι διατάξεις για την εφαρµογή των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου όσον αφορά
συγκεκριµένους τοµείς είναι δυνατό να θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία του

άρθρου 58,παράγραφος 2.

Άρθρο 19
Ευθύνη για τα τρόφιµα: υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίµων

1. Εάν ένας υπεύθυνος επιχείρησης τροφίµων κρίνει ή υποψιάζεται ότι ένα τρόφιµο
που έχει εισαγάγει, παραγάγει, µεταποιήσει, παρασκευάσει ή διανείµει, δεν

συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις για την ασφάλεια των τροφίµων, ξεκινά αµέσως
διαδικασίες για την απόσυρση του εν λόγω τροφίµου από την αγορά και ενηµερώνει

σχετικά τις αρµόδιες αρχές. Όταν το προϊόν ενδέχεται να έχει φθάσει στους
καταναλωτές, ο υπεύθυνος ενηµερώνει τους καταναλωτές µε αποτελεσµατικότητα

και ακρίβεια για τους λόγους της απόσυρσής του και, εάν αυτό είναι αναγκαίο,
ανακαλεί από τους καταναλωτές προϊόντα που τους έχει ήδη προµηθεύσει, όταν τα

υπόλοιπα µέτρα δεν επαρκούν για την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της
υγείας.

2. Ο υπεύθυνος µιας επιχείρησης τροφίµων, ο οποίος έχει την ευθύνη για
δραστηριότητες λιανικού εµπορίου ή διανοµής, µε τις οποίες δεν επηρεάζεται η

συσκευασία, η επισήµανση, η ασφάλεια ή η ακεραιότητα των τροφίµων, ξεκινά,
εντός των ορίων των δραστηριοτήτων του, διαδικασίες για την απόσυρση από την

αγορά προϊόντων που δεν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της ασφάλειας των
τροφίµων και προσπαθεί να συµβάλει στην ασφάλεια των τροφίµων µεταδίδοντας

τις σχετικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την ανίχνευση ενός τροφίµου και
συνεργαζόµενος µε τους παραγωγούς, µεταποιητές, παρασκευαστές ή/και τις

αρµόδιες αρχές όσον αφορά τα µέτρα που αυτοί λαµβάνουν.

3. Ο υπεύθυνος µιας επιχείρησης τροφίµων ενηµερώνει αµέσως τις αρµόδιες αρχές εάν

κρίνει ή υποψιάζεται ότι ένα τρόφιµο το οποίο διέθεσε στην αγορά ενδέχεται να
είναι επιβλαβές για την υγεία του ανθρώπου. Ενηµερώνει τις αρµόδιες αρχές για τα

µέτρα που λαµβάνει προκειµένου να αποτρέψει τους κινδύνους για τον τελικό
καταναλωτή και δεν εµποδίζει ούτε αποθαρρύνει κανένα άτοµο να συνεργαστεί

µε τις αρµόδιες αρχές, όπου αυτό µπορεί να προλάβει, να µειώσει ή να
αποτρέψει ένα κίνδυνο που προκύπτει από κάποιο τρόφιµο.

4. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίµων συνεργάζονται µε τις αρµόδιες αρχές
σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποφυγή ή τη µείωση των κινδύνων

που προκαλεί ένα τρόφιµο, το οποίο αυτοί προµηθεύουν ή έχουν προµηθεύσει.

Άρθρο 20
Ευθύνη για τις ζωοτροφές: υπεύθυνοι επιχειρήσεων ζωοτροφών

1. Εάν ένας υπεύθυνος επιχείρησης ζωοτροφών κρίνει ή υποψιάζεται ότι µια ζωοτροφή
που έχει εισαγάγει, παραγάγει, µεταποιήσει, παρασκευάσει ή διανείµει, δεν πληροί
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τις απαιτήσεις ασφάλειας των ζωοτροφών, ξεκινά αµέσως διαδικασίες για την
απόσυρση της εν λόγω ζωοτροφής από την αγορά και ενηµερώνει σχετικά τις

αρµόδιες αρχές. Ενηµερώνει τους καταναλωτές µε αποτελεσµατικότητα και ακρίβεια
για τους λόγους της απόσυρσής της και, εάν αυτό είναι αναγκαίο, ανακαλεί από

αυτούς τα προϊόντα που τους έχει ήδη προµηθεύσει, όταν τα υπόλοιπα µέτρα δεν
επαρκούν για την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας.

2. Ο υπεύθυνος µιας επιχείρησης ζωοτροφών, ο οποίος έχει την ευθύνη για
δραστηριότητες λιανικού εµπορίου ή διανοµής, µε τις οποίες δεν επηρεάζεται η

συσκευασία, η επισήµανση, η ασφάλεια ή η ακεραιότητα των ζωοτροφών, ξεκινά,
εντός των ορίων των δραστηριοτήτων του, διαδικασίες για την απόσυρση από την

αγορά προϊόντων που δεν συµµορφώνονται µε τις απαιτήσεις της ασφάλειας των
ζωοτροφών και προσπαθεί να συµβάλει στην ασφάλειά τους µεταδίδοντας τις

σχετικές πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την ανίχνευση µιας ζωοτροφής και
συνεργαζόµενος µε τους παραγωγούς, µεταποιητές, παρασκευαστές ή/και τις

αρµόδιες αρχές όσον αφορά τα µέτρα που αυτοί λαµβάνουν.

3. Ο υπεύθυνος µιας επιχείρησης ζωοτροφών ενηµερώνει αµέσως τις αρµόδιες αρχές

εάν κρίνει ή υποψιάζεται ότι µια ζωοτροφή την οποία διέθεσε στην αγορά ενδέχεται
να µην ικανοποιεί τις απαιτήσεις ασφάλειας των ζωοτροφών. Ενηµερώνει τις

αρµόδιες αρχές για τα µέτρα που λαµβάνει προκειµένου να αποτρέψει τον κίνδυνο
που προκαλεί η χρήση αυτής της ζωοτροφής και δεν εµποδίζει ούτε αποθαρρύνει

κανένα άτοµο να συνεργαστεί µε τις αρµόδιες αρχές, όπου αυτό µπορεί να
προλάβει, να µειώσει ή να αποτρέψει ένα κίνδυνο που προκύπτει από µία

ζωοτροφή.

4. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων ζωοτροφών συνεργάζονται µε τις αρµόδιες αρχές

σχετικά µε τα µέτρα που λαµβάνονται για την αποφυγή των κινδύνων που προκαλεί
ζωοτροφή την οποία αυτοί προµηθεύουν ή έχουν προµηθεύσει.

Άρθρο 21
Ευθύνη

Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρµόζονται µε την επιφύλαξη της οδηγίας
85/374/ΕΟΚ29 του Συµβουλίου η οποία αφορά θέµατα ευθύνης λόγω ελαττωµατικών

προϊόντων, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 1999/34/ΕΚ30.

29
ΕΕ L 210, 7.8.1985,σ. 29.

30
ΕΕ L 141, 4.6.1999,σ. 20.
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Κεφάλαιο III
Ευρωπαϊκή Αρχή Τροφίµων

ΤΜΗΜΑ 1
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Άρθρο 22
Αποστολή της Αρχής

1. Με τον παρόντα κανονισµό ιδρύεται Ευρωπαϊκή Αρχή Τροφίµων, εφεξής
καλούµενη η «Αρχή».

2. Η Αρχή παρέχει επιστηµονικές συµβουλές και επιστηµονική και τεχνική
υποστήριξη για τη νοµοθεσία και τις πολιτικές της Κοινότητας σε όλους τους
τοµείς που έχουν άµεσο ή έµµεσο αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίµων και
των ζωοτροφών. Παρέχει ανεξάρτητη ενηµέρωση σχετικά µε όλα τα ζητήµατα
στο πλαίσιο των τοµέων αυτών και προβαίνει σε ανακοινώσεις σχετικά µε τους
κινδύνους.

Η Αρχή συµβάλλει σε υψηλό επίπεδο προστασίας της ζωής και της υγείας του
ανθρώπου και, σε αυτή τη συνάρτηση, λαµβάνει υπόψη την υγεία και την ορθή
µεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών και το περιβάλλον στο πλαίσιο της
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

Η Αρχή συλλέγει και αναλύει δεδοµένα ώστε να καθίσταται δυνατός ο
χαρακτηρισµός και η παρακολούθηση των κινδύνων που έχουν άµεσο ή έµµεσο

αντίκτυπο στην ασφάλεια των τροφίµων και των ζωοτροφών.

Στην αποστολή της Αρχής περιλαµβάνεται επίσης η παροχή:

α) επιστηµονικών συµβουλών και επιστηµονικής και τεχνικής υποστήριξης
σχετικά µε την ανθρώπινη διατροφή σε συνάρτηση µε την κοινοτική νοµοθεσία και,
κατόπιν αιτήµατος της Επιτροπής, ενίσχυση σε θέµατα επικοινωνίας στο πλαίσιο του
προγράµµατος της Κοινότητας για την υγεία,

β) επιστηµονικών γνωµών σχετικά µε άλλα ζητήµατα τα οποία αφορούν την
υγεία και την ορθή µεταχείριση των ζώων και την υγεία των φυτών,

γ) επιστηµονικών γνωµών σχετικά µε προϊόντα εκτός των τροφίµων και των
ζωοτροφών τα οποία συνδέονται µε τους γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς,
όπως ορίζονται στην οδηγία 2001/18/ΕΚ και µε την επιφύλαξη των διαδικασιών που
αυτή προβλέπει.

3. Η Αρχή παρέχει επιστηµονικές γνώµες που θα αποτελούν την επιστηµονική βάση
για τη σύνταξη και την έγκριση κοινοτικών µέτρων στους τοµείς που εµπίπτουν στο

πεδίο της αποστολής της.
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4. Η Αρχή εκτελεί τα καθήκοντά της σε συνθήκες που την καθιστούν ικανή να
αποτελέσει σηµείο αναφοράς δυνάµει της ανεξαρτησίας της, της επιστηµονικής και
τεχνικής ποιότητας των γνωµών που εκφέρει και των πληροφοριών που διαδίδει, της
διαφάνειας των διαδικασιών και µεθόδων λειτουργίας της και της επιµέλειας κατά

την εκτέλεση των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί.

Ενεργεί σε στενή συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς στα κράτη µέλη, οι οποίοι
εκτελούν καθήκοντα παρεµφερή µε αυτά της Αρχής.

5 Η Αρχή, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη συνεργάζονται προκειµένου να προωθήσουν

την αναγκαία συνοχή µεταξύ των λειτουργιών αξιολόγησης, διαχείρισης και
κοινοποίησης του κινδύνου.

6. Τα κράτη µέλη συνεργάζονται µε την Αρχή προκειµένου να εξασφαλίζουν την
επιτέλεση της αποστολής της.

Άρθρο 23
Καθήκοντα της Αρχής

Τα καθήκοντα της Αρχής είναι τα ακόλουθα:

α) παρέχει στα κοινοτικά όργανα και στα κράτη µέλη τις καλύτερες δυνατές
επιστηµονικές γνώµες σε όλες τις περιπτώσεις που αυτό προβλέπεται από την

κοινοτική νοµοθεσία και σε οποιοδήποτε ζήτηµα στο πλαίσιο της αποστολής της·

β) προωθεί και συντονίζει την ανάπτυξη ενιαίων µεθοδολογιών για την αξιολόγηση του

κινδύνου στους τοµείς που εµπίπτουν στην αποστολή της·

γ) παρέχει επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη στην Επιτροπή στους τοµείς που

εµπίπτουν στην αποστολή της και όταν της ζητηθεί, στην ερµηνεία και την

εξέταση των γνωµών σχετικά µε την αξιολόγηση του κινδύνου·

δ) αναθέτει τη διεξαγωγή των επιστηµονικών µελετών που είναι απαραίτητες για την
επίτευξη της αποστολής της·

ε) διερευνά, συλλέγει, αντιπαραβάλλει, αναλύει και συνοψίζει τα επιστηµονικά και
τεχνικά δεδοµένα που συνδέονται µε τους τοµείς της αποστολής της·

στ) αναλαµβάνει δράση για να προσδιορίσει και να χαρακτηρίσει αναδυόµενους
κινδύνους, στους τοµείς της αποστολής της·

ζ) καθιερώνει σύστηµα δικτύων οργανισµών που δρουν στους τοµείς της αποστολής
της και είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία τους·

η) παρέχει επιστηµονική και τεχνική βοήθεια στην Επιτροπή όταν αυτή το ζητά, κατά
τις διαδικασίες διαχείρισης του κινδύνου που διεξάγει η Επιτροπή όσον αφορά την

ασφάλεια των τροφίµων και των ζωοτροφών·

θ) παρέχει επιστηµονική και τεχνική βοήθεια, όταν το ζητεί η Επιτροπή, προκειµένου
να βελτιωθεί η συνεργασία µεταξύ της Κοινότητας, των χωρών που είναι υποψήφιες
για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των διεθνών οργανισµών και τρίτων χωρών,
στους τοµείς της αποστολής της·
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ι) εξασφαλίζει ότι το κοινό και τα ενδιαφερόµενα µέρη λαµβάνουν ταχεία, αξιόπιστη,
αντικειµενική και κατανοητή πληροφόρηση στους τοµείς της αποστολής της·

ια) διατυπώνει ανεξάρτητα τα συµπεράσµατα και τους προσανατολισµούς της σε
θέµατα που εµπίπτουν στο πεδίο της αποστολής της·

ιβ) εκτελεί οποιοδήποτε άλλο καθήκον της αναθέτει η Επιτροπή στο πλαίσιο της
αποστολής της.

ΤΜΗΜΑ 2
ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Άρθρο 24
Όργανα της Αρχής

Η Αρχή αποτελείται από:

α) διοικητικό συµβούλιο,

β) διευθύνοντα σύµβουλο και το προσωπικό του,

γ) συµβουλευτικό σώµα,

δ) επιστηµονική επιτροπή και επιστηµονικές οµάδες.

Άρθρο 25
∆ιοικητικό Συµβούλιο

1 Το διοικητικό συµβούλιο αποτελείται από τέσσερις εκπροσώπους που ορίζει το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τέσσερις εκπροσώπους που ορίζει το Συµβούλιο, τέσσερις
εκπροσώπους που ορίζει η Επιτροπή και τέσσερις εκπροσώπους των καταναλωτών και

της βιοµηχανίας, τους οποίους διορίζει η Επιτροπή.

2. Οι εκπρόσωποι µπορούν να αντικαθίστανται από αναπληρωµατικούς εκπροσώπους, οι
οποίοι διορίζονται ταυτόχρονα. Η θητεία τους είναι τετραετής και µπορεί να
ανανεωθεί µία φορά.

3. Το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισµό της Αρχής, βάσει
πρότασης από τον διευθύνοντα σύµβουλο. Ο εν λόγω κανονισµός δηµοσιοποιείται.

4. Το διοικητικό συµβούλιο εκλέγει τον πρόεδρό του µεταξύ των µελών του για
ανανεώσιµη περίοδο δύο ετών.

5. Το διοικητικό συµβούλιο θεσπίζει τον εσωτερικό κανονισµό του. Το διοικητικό
συµβούλιο αποφασίζει µε πλειοψηφία των µελών του, εκτός εάν προβλέπεται

διαφορετικά.
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6. Το διοικητικό συµβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του ή
ύστερα από αίτηµα τουλάχιστον του ενός τρίτου των µελών του.

7. Το διοικητικό συµβούλιο εξασφαλίζει ότι η Αρχή εκπληρώνει την αποστολή της και
εκτελεί τα καθήκοντα που της έχουν ανατεθεί κάτω από τις συνθήκες που

καθορίζονται στον παρόντα κανονισµό.

8. Πριν από τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους, το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει το

πρόγραµµα εργασίας της Αρχής για το προσεχές έτος. Επίσης εγκρίνει ένα
αναθεωρήσιµο πολυετές πρόγραµµα. Το διοικητικό συµβούλιο εξασφαλίζει ότι αυτά

τα προγράµµατα είναι σύµφωνα µε τις νοµοθετικές προτεραιότητες και µε τις
προτεραιότητες πολιτικής της Κοινότητας στον τοµέα της ασφάλειας των τροφίµων.

Πριν από τις 30 Μαρτίου κάθε έτους, το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει τη γενική
έκθεση για τις δραστηριότητες της Αρχής κατά το προηγούµενο έτος.

9. Το διοικητικό συµβούλιο, αφού δεχθεί την έγκριση της Επιτροπής και τη γνώµη του
Ελεγκτικού Συνεδρίου, εγκρίνει το δηµοσιονοµικό κανονισµό της Αρχής, µε τον

οποίο καθορίζεται ειδικότερα η διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης του
προϋπολογισµού της Αρχής, σύµφωνα µε το άρθρο 142 του δηµοσιονοµικού

κανονισµού που ισχύει για το γενικό προϋπολογισµό των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που σχετίζονται µε την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία
Καταπολέµησης της Απάτης.

10. Ο διευθύνων σύµβουλος συµµετέχει στις συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου,
χωρίς δικαίωµα ψήφου και παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη. Το διοικητικό

συµβούλιο µπορεί να καλέσει τον πρόεδρο της επιστηµονικής επιτροπής να

συµµετέχει στις συνεδριάσεις του.

Άρθρο 26
∆ιευθύνων σύµβουλος

1. Ο διευθύνων σύµβουλος διορίζεται από το διοικητικό συµβούλιο, βάσει καταλόγου
υποψηφίων τον οποίο προτείνει η Επιτροπή κατόπιν γενικού διαγωνισµού και µετά
από δηµοσίευση πρόσκλησης για εκδήλωση ενδιαφέροντος στην Επίσηµη
Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αλλού, και ύστερα από ακρόαση

του υποψηφίου που επιλέγει το διοικητικό συµβούλιο στο Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο για περίοδο 5 ετών, η οποία είναι ανανεώσιµη. Το διοικητικό
συµβούλιο µπορεί να τον απαλλάξει από τα καθήκοντά του.

2. Ο διευθύνων σύµβουλος είναι ο νόµιµος εκπρόσωπος της Αρχής. Είναι υπεύθυνος
για τα εξής:

α) την καθηµερινή διοίκηση της Αρχής,

β) τη σύνταξη πρότασης προγραµµάτων εργασίας της Αρχής σε συνεννόηση µε

την Επιτροπή,

γ) την εκτέλεση των προγραµµάτων εργασίας και των αποφάσεων που

εγκρίνονται από το διοικητικό συµβούλιο,
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δ) την εξασφάλιση ότι παρέχεται η κατάλληλη επιστηµονική, τεχνική και
διοικητική υποστήριξη στην επιστηµονική επιτροπή και τις επιστηµονικές οµάδες,

ε) την εξασφάλιση ότι η Αρχή εκτελεί τα καθήκοντά της σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις των χρηστών της, και ειδικότερα όσον αφορά την επάρκεια και την

καταλληλότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και του χρόνου παροχής τους,

στ) την κατάρτιση της κατάστασης εσόδων και εξόδων και την εκτέλεση του

προϋπολογισµού της Αρχής,

ζ) όλα τα θέµατα προσωπικού,

η) τη δηµιουργία και διατήρηση επαφής µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και
την εξασφάλιση της διεξαγωγής τακτικού διαλόγου µε τις αρµόδιες επιτροπές του.

3. Κάθε έτος, ο διευθύνων σύµβουλος υποβάλλει στο διοικητικό συµβούλιο προς
έγκριση:

α) σχέδιο γενικής έκθεσης µε το οποίο καλύπτονται όλες οι δραστηριότητες της
Αρχής κατά το προηγούµενο έτος,

β) σχέδιο προγραµµάτων εργασίας,

γ) σχέδιο ετήσιων λογαριασµών για το προηγούµενο έτος,

δ) σχέδιο προϋπολογισµού για το προσεχές έτος.

Αφού εγκριθούν από το διοικητικό συµβούλιο, ο διευθύνων σύµβουλος διαβιβάζει
τα προγράµµατα και την έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συµβούλιο,
στην Επιτροπή και στα κράτη µέλη και τα δηµοσιεύει.

4. Ο διευθύνων σύµβουλος εγκρίνει όλες τις δηµοσιονοµικές δαπάνες της Αρχής και
υποβάλλει εκθέσεις σχετικά µε τις δραστηριότητες της Αρχής στο διοικητικό

συµβούλιο.

Άρθρο 27
Συµβουλευτικό Σώµα

1. Το συµβουλευτικό σώµα απαρτίζουν εκπρόσωποι από αρµόδιους φορείς των κρατών
µελών που έχουν αναλάβει καθήκοντα παρεµφερή µε αυτά της Αρχής. Κάθε κράτος
µέλος διορίζει έναν εκπρόσωπο. Οι εκπρόσωποι µπορούν να αντικαθίστανται από
αναπληρωµατικούς εκπροσώπους, οι οποίοι διορίζονται ταυτόχρονα.

2. Τα µέλη του συµβουλευτικού σώµατος δεν µπορούν να είναι µέλη του διοικητικού
συµβουλίου.

3. Το συµβουλευτικό σώµα συµβουλεύει τον διευθύνοντα σύµβουλο κατά την
εκτέλεση των καθηκόντων του βάσει του παρόντος κανονισµού, ιδίως δε όσον

αφορά την εκπόνηση πρότασης για το πρόγραµµα εργασίας της Αρχής. Επίσης, ο
διευθύνων σύµβουλος µπορεί να ζητεί συµβουλές από το συµβουλευτικό σώµα

σχετικά µε την ιεράρχηση των αιτηµάτων για επιστηµονικές γνώµες.
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4. Το συµβουλευτικό σώµα συνιστά µηχανισµό για την ανταλλαγή πληροφοριών
σχετικά µε δυνητικούς κινδύνους και για τη συγκέντρωση γνώσεων. Εξασφαλίζει
τη στενή συνεργασία µεταξύ της Αρχής και των αρµόδιων φορέων στα κράτη µέλη,
ιδίως όσον αφορά τα ακόλουθα στοιχεία:

α) αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων όσον αφορά τις επιστηµονικές µελέτες της
Αρχής και των κρατών µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 32,

β) στις περιπτώσεις που ορίζονται στο άρθρο 30,παράγραφος 4, όπου η Αρχή και
ένας εθνικός φορέας υποχρεούνται να συνεργαστούν,

γ) στην προαγωγή της σύνδεσης µε δίκτυο σε ευρωπαϊκό επίπεδο των
οργανισµών των οποίων οι δραστηριότητες εµπίπτουν στους τοµείς της αποστολής

της Αρχής, σύµφωνα µε το άρθρο 36,παράγραφος 1,

δ) Στις περιπτώσεις που η Αρχή ή κράτος µέλος διαπιστώσουν διαφαινόµενο

κίνδυνο.

5. Ο διευθύνων σύµβουλος προεδρεύει του συµβουλευτικού σώµατος. Το διοικητικό

συµβούλιο συνεδριάζει τακτικά ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του ή
ύστερα από αίτηµα τουλάχιστον του ενός τρίτου των µελών του. Οι διαδικασίες
λειτουργίας του διευκρινίζονται στον εσωτερικό κανονισµό της Αρχής και
δηµοσιοποιούνται.

6. Η Αρχή παρέχει την τεχνική υποστήριξη και τη διοικητική µέριµνα που είναι
αναγκαίες για το συµβουλευτικό σώµα και παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη κατά

τις συνεδριάσεις του.

7. Στις εργασίες του συµβουλευτικού σώµατος είναι δυνατό να συµµετέχουν

εκπρόσωποι των υπηρεσιών της Επιτροπής. Ο διευθύνων σύµβουλος δύναται επίσης
να καλεί για συµµετοχή εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλων

αρµόδιων φορέων.

Όταν το συµβουλευτικό σώµα συζητά τα θέµατα για τα οποία γίνεται λόγος στο

άρθρο 22, παράγραφος 2, στοιχείο β), οι εκπρόσωποι αρµόδιων φορέων των κρατών
µελών που έχουν αναλάβει καθήκοντα παρεµφερή µε εκείνα για τα οποία γίνεται

λόγος στο άρθρο 22, παράγραφος 2, στοιχείο β), µπορούν να συµµετέχουν στις
εργασίες του συµβουλευτικού σώµατος, µε έναν εκπρόσωπο οριζόµενο από κάθε

κράτος µέλος.

Άρθρο 28
Επιστηµονική επιτροπή και επιστηµονικές οµάδες

1. Η επιστηµονική επιτροπή και οι µόνιµες επιστηµονικές οµάδες είναι υπεύθυνες για

την παροχή επιστηµονικών γνωµών στην Αρχή, η κάθε µία στη σφαίρα των
αρµοδιοτήτων της.

2. Η επιστηµονική επιτροπή είναι υπεύθυνη για το γενικό συντονισµό που απαιτείται
προκειµένου να εξασφαλισθεί η συνεκτικότητα της διαδικασίας γνωµοδότησης,
ιδιαίτερα όσον αφορά την έγκριση των διαδικασιών εργασίας και της εναρµόνισης
των µεθόδων εργασίας. Γνωµοδοτεί σε θέµατα πολλών τοµέων που εµπίπτουν στην
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αρµοδιότητα διαφόρων επιστηµονικών οµάδων και σε θέµατα που δεν εµπίπτουν
στην αρµοδιότητα κάποιας επιστηµονικής οµάδας.

Εάν παραστεί ανάγκη, ιδίως δε στην περίπτωση θεµάτων που δεν εµπίπτουν στην
αρµοδιότητα καµίας επιστηµονικής οµάδας, συστήνει οµάδες εργασίας. Σε αυτή την

περίπτωση, βασίζεται στην εµπειρία αυτών των οµάδων εργασίας για να
συγκροτήσει τις επιστηµονικές γνώµες.

3. Η επιστηµονική επιτροπή απαρτίζεται από τους προέδρους των επιστηµονικών
οµάδων και από 6 ανεξάρτητους επιστηµονικούς εµπειρογνώµονες που δεν ανήκουν

σε κάποια από τις επιστηµονικές οµάδες.

4. Η επιστηµονικές οµάδες αποτελούνται από ανεξάρτητους επιστηµονικούς

εµπειρογνώµονες. Ύστερα από την ίδρυση της Αρχής, συγκροτούνται οι ακόλουθες
επιστηµονικές οµάδες:

α) η οµάδα µε θέµα τις πρόσθετες ύλες των τροφίµων, τα αρτύµατα, τα
βοηθητικά µέσα επεξεργασίας και τα υλικά που έρχονται σε επαφή µε τα τρόφιµα·

β) η οµάδα µε θέµα τις πρόσθετες ύλες και τα προϊόντα ή ουσίες που
χρησιµοποιούνται στις ζωοτροφές,·

γ) η οµάδα µε θέµα την υγεία των φυτών, τα προϊόντα φυτοπροστασίας και τα
κατάλοιπά τους·

δ) η οµάδα µε θέµα τους γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς·

ε) η οµάδα µε θέµα τα διαιτητικά προϊόντα, τη διατροφή και τις αλλεργίες·

στ) η οµάδα µε θέµα τις βιολογικές πηγές κινδύνου·

ζ) η οµάδα µε θέµα τις προσµείξεις στην τροφική αλυσίδα·

η) η οµάδα µε θέµα την υγεία και την ορθή µεταχείριση των ζώων.

Ο αριθµός και τα ονόµατα των επιστηµονικών οµάδων µπορούν να προσαρµόζονται

από την Επιτροπή, υπό το πρίσµα των τεχνικών και επιστηµονικών εξελίξεων,
ύστερα από αίτηµα της Αρχής και σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 58,
παράγραφος 2.

5. Τα µέλη της επιστηµονικής επιτροπής που δεν είναι µέλη επιστηµονικής οµάδας και

τα µέλη των επιστηµονικών οµάδων διορίζονται από το διοικητικό συµβούλιο, το
οποίο ενεργεί ύστερα από πρόταση του διευθύνοντος συµβούλου, για τριετή

ανανεώσιµη θητεία, αφού δηµοσιευθεί πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος
στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, στα σχετικά σηµαντικά
επιστηµονικά περιοδικά και στην ιστοσελίδα της Αρχής.

6. Η επιστηµονική επιτροπή και οι επιστηµονικές οµάδες επιλέγουν από έναν πρόεδρο

και δύο αντιπροέδρους µεταξύ των µελών τους.

7. Η επιστηµονική επιτροπή και οι επιστηµονικές οµάδες αποφασίζουν µε πλειοψηφία

των µελών τους. Οι απόψεις της µειοψηφίας καταγράφονται.
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8. Οι εκπρόσωποι των υπηρεσιών της Επιτροπής έχουν το δικαίωµα να παρίστανται
στις συνεδριάσεις της επιστηµονικής επιτροπής, των επιστηµονικών οµάδων και των
οµάδων εργασίας τους. Εάν τους ζητηθεί, µπορούν να συµβάλουν διασαφηνίζοντας
ή ενηµερώνοντας αλλά δεν προσπαθούν να επηρεάσουν τις συζητήσεις.

9. Οι διαδικασίες για τη λειτουργία και τη συνεργασία της επιστηµονικής επιτροπής
και των επιστηµονικών οµάδων καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισµό της Αρχής.

Αυτές οι διαδικασίες αφορούν ειδικότερα τα εξής:

α) το πόσες φορές µπορεί να διοριστεί διαδοχικά ένα µέλος της επιστηµονικής

επιτροπής ή των επιστηµονικών οµάδων·

β) τον αριθµό των µελών σε κάθε επιστηµονική οµάδα·

γ) τη διαδικασία για την επιστροφή των δαπανών των µελών της επιστηµονικής
επιτροπής και των επιστηµονικών οµάδων·

δ) τον τρόπο µε τον οποίο ανατίθενται τα καθήκοντα και τα αιτήµατα για
επιστηµονικές γνώµες στην επιστηµονική επιτροπή και τις επιστηµονικές οµάδες·

ε) τη δηµιουργία και την οργάνωση των οµάδων εργασίας της επιστηµονικής
επιτροπής και των επιστηµονικών οµάδων και τη δυνατότητα να συµπεριληφθούν

εξωτερικοί εµπειρογνώµονες σε αυτές τις οµάδες εργασίας·

στ) τη δυνατότητα να καλούνται παρατηρητές σε συνεδριάσεις της
επιστηµονικής επιτροπής και των επιστηµονικών οµάδων·

ζ) τη δυνατότητα διοργάνωσης δηµόσιων ακροάσεων.

ΤΜΗΜΑ 3
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Άρθρο 29
Επιστηµονικές γνώµες

1. Η Αρχή εκφέρει επιστηµονική γνώµη:

α) όταν το ζητήσει η Επιτροπή, σχετικά µε κάθε θέµα που άπτεται της αποστολής

της και σε όλες τις περιπτώσεις για τις οποίες η κοινοτική νοµοθεσία προβλέπει τη
γνωµοδότηση της Αρχής·

β) µε δική της πρωτοβουλία σε θέµατα που άπτονται της αποστολής της.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή ένα κράτος µέλος µπορούν να ζητήσουν από την
Αρχή να εκδώσει επιστηµονική γνώµη σχετικά µε θέµατα που εµπίπτουν στην
αποστολή της.

2. Τα αιτήµατα για τα οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο 1 συνοδεύονται από
συµπληρωµατικές πληροφορίες, στις οποίες εξηγείται το προς επίλυση επιστηµονικό
ζήτηµα και το κοινοτικό ενδιαφέρον.
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3. Όταν η κοινοτική νοµοθεσία δεν διευκρινίζει ήδη προθεσµία για την έκδοση της
επιστηµονικής γνώµης, η Αρχή διατυπώνει επιστηµονικές γνώµες µέσα στην

προθεσµία που καθορίζεται στα αιτήµατα γνωµοδότησης, εκτός από δεόντως
αιτιολογηµένες περιπτώσεις.

4. Όταν υποβάλλονται διαφορετικά αιτήµατα για τα ίδια θέµατα ή όταν το αίτηµα δεν
είναι σύµφωνο προς την παράγραφο 2 ή είναι ασαφές, η Αρχή µπορεί είτε να
αρνηθεί είτε να προτείνει τροποποιήσεις σε αίτηµα υποβολής γνώµης, σε
διαβούλευση µε το όργανο ή το (τα) κράτος (-η) µέλος (-η) που υπέβαλε (-αν) το
αίτηµα. Η αιτιολόγηση της άρνησης κοινοποιείται στο όργανο ή στο (τα) κράτος (-η)
µέλος (-η) που υπέβαλε (-αν) το αίτηµα.

5. Εάν η Αρχή έχει ήδη δώσει επιστηµονική γνώµη σχετικά µε το συγκεκριµένο θέµα
που αφορά το αίτηµα, η Αρχή δύναται να αρνηθεί το αίτηµα εάν κρίνει ότι δεν
υπάρχουν νέα επιστηµονικά στοιχεία που να δικαιολογούν την επανεξέταση. Η
αιτιολόγηση της άρνησης κοινοποιείται στο όργανο ή στο (τα) κράτος (-η) µέλος (-
η) που υπέβαλε (-αν) το αίτηµα.

6. Οι κανόνες εφαρµογής του παρόντος άρθρου καθορίζονται από την Επιτροπή, αφού
αυτή ζητήσει τη γνώµη της Αρχής, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο
άρθρο 58,παράγραφος 2.Με αυτούς τους κανόνες καθορίζονται ειδικότερα:

α) η εφαρµοστέα από την Αρχή διαδικασία όσον αφορά τα αιτήµατα προς αυτήν·

β) οι κατευθυντήριες γραµµές που διέπουν την επιστηµονική αξιολόγηση των

ουσιών, των προϊόντων ή των διαδικασιών που υπόκεινται, βάσει της κοινοτικής
νοµοθεσίας, σε σύστηµα προηγούµενης έγκρισης ή καταγραφής σε θετικό κατάλογο,
ιδιαίτερα όταν η κοινοτική νοµοθεσία προβλέπει ή επιτρέπει την υποβολή φακέλου
για αυτό το σκοπό από έναν υποψήφιο.

7. Ο εσωτερικός κανονισµός της Αρχής καθορίζει τις απαιτήσεις όσον αφορά τη
µορφή, το επεξηγηµατικό υπόβαθρο και τη δηµοσίευση µιας επιστηµονικής γνώµης.

Άρθρο 30
∆ιιστάµενες επιστηµονικές γνώµες

1. Η Αρχή επαγρυπνεί προκειµένου να εξασφαλίσει τον έγκαιρο εντοπισµό µιας
ενδεχόµενης πηγής διαφορών µεταξύ των επιστηµονικών γνωµών της και των

επιστηµονικών γνωµών που εκφέρουν άλλοι φορείς που εκτελούν παρόµοια
καθήκοντα.

2. Όταν η Αρχή εντοπίσει µια ενδεχόµενη πηγή διαφορών, επικοινωνεί µε τον εν λόγω
φορέα έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι είναι κοινές όλες οι σχετικές επιστηµονικές

πληροφορίες και να εντοπίσει ενδεχοµένως διαµφισβητούµενα επιστηµονικά
θέµατα.

3. Όταν εντοπιστεί ουσιαστική διάσταση απόψεων σχετικά µε επιστηµονικά θέµατα
και ο εν λόγω φορέας είναι κοινοτικός οργανισµός ή µία από τις επιστηµονικές

επιτροπές της Επιτροπής, η Αρχή και ο οργανισµός αυτός υποχρεούνται να
συνεργαστούν προκειµένου είτε να διευθετήσουν την εν λόγω διάσταση απόψεων
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είτε να υποβάλουν κοινό έγγραφο στην Επιτροπή, όπου θα διευκρινίζονται τα
διαµφισβητούµενα επιστηµονικά θέµατα. Το έγγραφο αυτό δηµοσιοποιείται.

4. Όταν εντοπιστεί ουσιαστική διάσταση απόψεων σχετικά µε επιστηµονικά θέµατα
και ο εν λόγω φορέας είναι φορέας κράτους µέλους, η Αρχή και ο εθνικός αυτός
φορέας υποχρεούνται να συνεργαστούν προκειµένου είτε να διευθετήσουν την εν
λόγω διάσταση απόψεων είτε να υποβάλουν κοινό έγγραφο, όπου θα διευκρινίζονται
τα διαµφισβητούµενα επιστηµονικά θέµατα. Το έγγραφο αυτό δηµοσιοποιείται.

Άρθρο 31
Επιστηµονική και τεχνική βοήθεια

1. Η Επιτροπή µπορεί να ζητήσει από την Αρχή να παράσχει επιστηµονική ή τεχνική
βοήθεια σε οιονδήποτε τοµέα άπτεται της αποστολής της. Τα καθήκοντα της

παροχής επιστηµονικής και τεχνικής βοήθειας συνίστανται στο επιστηµονικό ή
τεχνικό έργο που έγκειται στην εφαρµογή καθιερωµένων επιστηµονικών ή τεχνικών

αρχών που δεν απαιτούν επιστηµονική αξιολόγηση από την επιστηµονική επιτροπή
ή από µία επιστηµονική οµάδα. Αυτά τα καθήκοντα ενδέχεται να περιλαµβάνουν
ειδικότερα παροχή βοήθειας προς την Επιτροπή για την καθιέρωση ή την
αξιολόγηση τεχνικών κριτηρίων, καθώς και παροχή βοήθειας προς την Επιτροπή για
τον καθορισµό τεχνικών κατευθυντήριων γραµµών.

2. Όταν η Επιτροπή υποβάλλει αίτηµα για επιστηµονική ή τεχνική βοήθεια στην Αρχή,
διευκρινίζει, µε τη σύµφωνη γνώµη της Αρχής, την προθεσµία µέσα στην οποία
πρέπει να εκπληρωθεί το καθήκον.

Άρθρο 32
Επιστηµονικές µελέτες

1. Χρησιµοποιώντας τις καλύτερες διαθέσιµες ανεξάρτητες επιστηµονικές πηγές, η
Αρχή αναθέτει τις επιστηµονικές µελέτες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη της

αποστολής της. Οι µελέτες αυτές ανατίθενται κατά ανοικτό και διαφανή τρόπο. Η
Αρχή προσπαθεί να αποφύγει την αλληλεπικάλυψη µε ερευνητικά προγράµµατα των

κρατών µελών ή της Κοινότητας και υποστηρίζει τη συνεργασία µέσω του
κατάλληλου συντονισµού.

2. Η Αρχή ενηµερώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη µέλη
σχετικά µε τα αποτελέσµατα των επιστηµονικών µελετών.

Άρθρο 33
Συλλογή δεδοµένων

1. Η Αρχή διερευνά, συλλέγει, αντιπαραβάλλει, αναλύει και συνοψίζει τα επιστηµονικά
και τεχνικά δεδοµένα που είναι σχετικά µε τους τοµείς της αποστολής της. Αυτό
αφορά ειδικότερα τη συλλογή δεδοµένων σχετικά µε τα εξής:

α) την κατανάλωση τροφίµων και την έκθεση των ατόµων στους κινδύνους που
συνδέονται µε την κατανάλωση των τροφίµων,
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β) την εµφάνιση και τη συχνότητα εµφάνισης των βιολογικών κινδύνων,

γ) τις προσµείξεις σε τρόφιµα και ζωοτροφές,

δ) τα κατάλοιπα.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, η Αρχή συνεργάζεται στενά µε όλες τις

οργανώσεις που ασχολούνται µε τη συλλογή δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένων των
οργανώσεων από τις χώρες που είναι υποψήφιες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή

Ένωση, από τρίτες χώρες ή από διεθνείς φορείς.

3. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να καταστεί δυνατή η

διαβίβαση στην Αρχή των δεδοµένων που συλλέγουν στους τοµείς που αναφέρονται
στις παραγράφους 1 και 2.

4. Η Αρχή απευθύνει στα κράτη µέλη και στην Επιτροπή κατάλληλες συστάσεις, µε τις
οποίες ενδεχοµένως θα βελτιωθεί η τεχνική συγκρισιµότητα των δεδοµένων που

δέχεται και αναλύει, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η ενοποίηση σε κοινοτικό επίπεδο.

5. Μέσα σε ένα έτος από την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος κανονισµού,
η Επιτροπή δηµοσιεύει κατάλογο των συστηµάτων για τη συλλογή δεδοµένων που
υπάρχουν σε κοινοτικό επίπεδο, σε τοµείς σχετικούς µε την αποστολή της Αρχής.

Η έκθεση, η οποία συνοδεύεται, όπου χρειάζεται, από προτάσεις, αναφέρει
ειδικότερα:

α) για κάθε σύστηµα, το ρόλο που πρέπει να αναλάβει η Αρχή και τυχόν
τροποποιήσεις ή βελτιώσεις που ενδεχοµένως απαιτούνται προκειµένου να µπορέσει

η Αρχή να φέρει εις πέρας την αποστολή της, σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη,

β) τις ελλείψεις που πρέπει να καλυφθούν προκειµένου να µπορέσει η Αρχή να

συλλέξει και να συνοψίσει σε κοινοτικό επίπεδο τα επιστηµονικά και τεχνικά
δεδοµένα που είναι σχετικά µε τους τοµείς της αποστολής της.

6. Η Αρχή κοινοποιεί τα αποτελέσµατα του έργου της στον τοµέα της συλλογής
δεδοµένων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη µέλη.

Άρθρο 34
Προσδιορισµός των αναδυόµενων κινδύνων

1. Η Αρχή καθορίζει διαδικασίες παρακολούθησης για τη συστηµατική διερεύνηση,
συλλογή, αντιπαραβολή και ανάλυση όλων των πληροφοριών και των στοιχείων, µε
σκοπό τον προσδιορισµό των αναδυόµενων κινδύνων στους τοµείς της αποστολής

της.

2. Όταν η Αρχή διαθέτει πληροφορίες που οδηγούν στην υποψία σοβαρού κινδύνου,
ζητά επιπλέον πληροφορίες από τα κράτη µέλη, άλλους κοινοτικούς οργανισµούς
και την Επιτροπή. Τα κράτη µέλη, οι σχετικοί κοινοτικοί οργανισµοί και η Επιτροπή
απαντούν επειγόντως και της γνωστοποιούν οιαδήποτε σχετική πληροφορία έχουν
στη διάθεσή τους.
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3. Η Αρχή χρησιµοποιεί όλες τις πληροφορίες που λαµβάνει για την εκτέλεση του
καθήκοντός της που αφορά τον εντοπισµό ενός αναδυόµενου κινδύνου.

4. Η Αρχή κοινοποιεί την αξιολόγηση και τις πληροφορίες που συλλέγει σχετικά µε
τους αναδυόµενους κινδύνους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή και τα
κράτη µέλη.

Άρθρο 35
Σύστηµα ταχείας ειδοποίησης

Προκειµένου να εκπληρώνει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα καθήκοντα επιτήρησης για

υγειονοµικούς και διατροφικούς κινδύνους των τροφίµων που τής έχουν ανατεθεί, η Αρχή
καθίσταται αποδέκτης των µηνυµάτων που κυκλοφορούν στο δίκτυο ταχείας ειδοποίησης.
Αναλύει το περιεχόµενο των µηνυµάτων µε σκοπό να παρέχει στην Επιτροπή και στα κράτη
µέλη οιαδήποτε πληροφορία είναι αναγκαία για την εκτίµηση του κινδύνου.

Άρθρο 36
Σύνδεση σε δίκτυο των οργανισµών που ασκούν δραστηριότητες

σε τοµείς συναφείς µε εκείνους της αποστολής της Αρχής

1. Η Αρχή προωθεί τη σύνδεση σε δίκτυο σε ευρωπαϊκό επίπεδο των οργανισµών που

ασκούν δραστηριότητες σε τοµείς συναφείς µε εκείνους της αποστολής της Αρχής.
Σκοπός αυτής της σύνδεσης σε δίκτυο είναι, ειδικότερα, η διευκόλυνση ενός δικτύου
επιστηµονικής συνεργασίας µέσω του συντονισµού των δραστηριοτήτων, της
ανταλλαγής πληροφοριών, του σχεδιασµού και της εκτέλεσης κοινών σχεδίων, της
ανταλλαγής εµπειρογνωµοσύνης και ορθών πρακτικών στους τοµείς που εµπίπτουν
στην αποστολή της Αρχής.

2. Το διοικητικό συµβούλιο, ενεργώντας ύστερα από πρόταση του διευθύνοντος
συµβούλου, καταρτίζει κατάλογο, ο οποίος δηµοσιοποιείται, αρµόδιων οργανισµών
τους οποίους έχουν ορίσει τα κράτη µέλη και οι οποίοι είναι σε θέση να
επικουρήσουν την Αρχή, είτε µεµονωµένα είτε σε δίκτυα, την εκτέλεση της

αποστολής της. Η Αρχή µπορεί να αναθέσει ορισµένα καθήκοντα σε αυτούς τους
οργανισµούς, και ειδικότερα την προπαρασκευαστική εργασία για τις επιστηµονικές
γνώµες, επιστηµονική και τεχνική βοήθεια, τη συλλογή δεδοµένων και τον
προσδιορισµό αναδυόµενων κινδύνων. Ορισµένα από αυτά τα καθήκοντα ενδέχεται
να είναι επιλέξιµα για οικονοµική υποστήριξη.

3. Οι διατάξεις εφαρµογής των παραγράφων 1 και 2 θεσπίζονται από την Επιτροπή,
αφού αυτή ζητήσει τη γνώµη της Αρχής, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 58
παράγραφος 2. Αυτοί οι κανόνες διευκρινίζουν ειδικότερα τα κριτήρια για την

καταγραφή ενός ινστιτούτου στον κατάλογο των αρµόδιων οργανισµών που έχουν
ορίσει τα κράτη µέλη, τις ρυθµίσεις για τον καθορισµό εναρµονισµένων απαιτήσεων
ποιότητας και τους δηµοσιονοµικούς κανόνες που διέπουν τη χορήγηση
οποιασδήποτε οικονοµικής υποστήριξης.

4. Μέσα σε ένα έτος από την ηµεροµηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος κανονισµού,
η Επιτροπή δηµοσιεύει κατάλογο των κοινοτικών συστηµάτων που λειτουργούν

στους τοµείς που είναι συναφείς µε την αποστολή της Αρχής και τα οποία
επιτρέπουν την εκτέλεση ορισµένων καθηκόντων από τα κράτη µέλη στον τοµέα της
επιστηµονικής αξιολόγησης, και ειδικότερα την εξέταση των φακέλων προς έγκριση.
Στην έκθεση, η οποία, όπου χρειάζεται, συνοδεύεται από προτάσεις, αναφέρονται
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ειδικότερα για κάθε σύστηµα, τυχόν τροποποιήσεις ή βελτιώσεις που ενδεχοµένως
απαιτούνται προκειµένου να µπορέσει η Αρχή να φέρει εις πέρας την αποστολή της,
σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη.

ΤΜΗΜΑ 4
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Άρθρο 37
Ανεξαρτησία

1. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, τα µέλη του συµβουλευτικού σώµατος και ο
διευθύνων σύµβουλος αναλαµβάνουν τη δέσµευση να λειτουργούν ανεξάρτητα µε
γνώµονα δράση το δηµόσιο συµφέρον.

Για το σκοπό αυτό, προβαίνουν σε δήλωση δέσµευσης και δήλωση συµφερόντων,
όπου αναφέρεται είτε η απουσία οποιωνδήποτε συµφερόντων που µπορούν να

θεωρηθούν ως επιζήµια για την ανεξαρτησία τους, είτε τυχόν άµεσα ή έµµεσα
συµφέροντα που µπορούν να θεωρηθούν επιζήµια για την ανεξαρτησία τους. Αυτές
οι δηλώσεις γίνονται κατ' έτος εγγράφως.

2. Τα µέλη της επιστηµονικής επιτροπής και των επιστηµονικών οµάδων δεσµεύονται

να δρουν ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εξωτερική επιρροή.

Για το σκοπό αυτό, προβαίνουν σε δήλωση δέσµευσης και δήλωση συµφερόντων,
όπου αναφέρεται είτε η απουσία οποιωνδήποτε συµφερόντων που µπορούν να
θεωρηθούν ως επιζήµια για την ανεξαρτησία τους, είτε τυχόν άµεσα ή έµµεσα

συµφέροντα που µπορούν να θεωρηθούν ως επιζήµια για την ανεξαρτησία τους.
Αυτές οι δηλώσεις γίνονται κατ' έτος εγγράφως.

3. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, ο διευθύνων σύµβουλος, τα µέλη του
συµβουλευτικού σώµατος, τα µέλη της επιστηµονικής επιτροπής και των

επιστηµονικών οµάδων, καθώς και εξωτερικοί εµπειρογνώµονες που συµµετέχουν
στις οµάδες εργασίας τους, δηλώνουν σε κάθε συνεδρίαση οποιαδήποτε συµφέροντα

θα µπορούσαν να θεωρηθούν ως επιζήµια για την ανεξαρτησία τους σε σχέση µε τα
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.

Άρθρο 38
∆ιαφάνεια

1. Η Αρχή εξασφαλίζει ότι διεξάγει τις δραστηριότητές της µε υψηλό βαθµό

διαφάνειας. Ειδικότερα, δηµοσιοποιεί χωρίς καθυστέρηση:

α) τις ηµερήσιες διατάξεις και τα πρακτικά της επιστηµονικής επιτροπής και
των επιστηµονικών οµάδων,

β) τις γνώµες της επιστηµονικής επιτροπής και των επιστηµονικών οµάδων

αµέσως ύστερα από την έγκρισή τους, συµπεριλαµβανοµένων των απόψεων της
µειοψηφίας,
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γ) µε την επιφύλαξη των άρθρων 39 και 41, τις πληροφορίες στις οποίες
βασίζονται οι γνώµες της,

δ) τις ετήσιες δηλώσεις συµφερόντων στις οποίες προβαίνουν τα µέλη του
διοικητικού συµβουλίου, ο διευθύνων σύµβουλος, τα µέλη του συµβουλευτικού

σώµατος και τα µέλη της επιστηµονικής επιτροπής και των επιστηµονικών οµάδων,
καθώς και τις δηλώσεις συµφερόντων που διατυπώνονται σχετικά µε τα θέµατα

ηµερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων,

ε) τα αποτελέσµατα των επιστηµονικών µελετών της,

στ) την ετήσια έκθεση των δραστηριοτήτων της,

ζ) αιτήµατα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής ή κράτους µέλους

για επιστηµονικές γνώµες τα οποία έχουν απορριφθεί ή τροποποιηθεί, καθώς και την
αιτιολόγηση της απόρριψης ή της τροποποίησης.

2. Το διοικητικό συµβούλιο, ενεργώντας ύστερα από πρόταση του διευθύνοντος
συµβούλου, µπορεί να αποφασίσει τη δηµόσια διεξαγωγή ορισµένων από τις

συνεδριάσεις του και µπορεί να επιτρέψει σε εκπροσώπους των καταναλωτών ή σε
άλλα ενδιαφερόµενα µέρη να παρακολουθήσουν τη διεξαγωγή ορισµένων

δραστηριοτήτων της Αρχής.

3. Η Αρχή καθορίζει στον εσωτερικό κανονισµό της τις πρακτικές ρυθµίσεις για την

εφαρµογή των κανόνων διαφάνειας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

Άρθρο 39
Εµπιστευτικότητα

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 38, η Αρχή δεν δηµοσιοποιεί σε τρίτους εµπιστευτικές
πληροφορίες που λαµβάνει, για τις οποίες έχει ζητηθεί και αιτιολογηθεί η

εµπιστευτική µεταχείριση, εκτός από πληροφορίες που πρέπει να δηµοσιοποιηθούν
εφόσον το απαιτούν οι περιστάσεις, προκειµένου να προστατευθεί η δηµόσια υγεία.

2. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, ο διευθύνων σύµβουλος, τα µέλη της
επιστηµονικής επιτροπής και των επιστηµονικών οµάδων καθώς και οι εξωτερικοί

εµπειρογνώµονες που συµµετέχουν στις οµάδες εργασίας τους, τα µέλη του
συµβουλευτικού σώµατος και τα µέλη του προσωπικού της Αρχής, υπόκεινται στην
απαίτηση της εµπιστευτικότητας που προβλέπεται από το άρθρο 287 της συνθήκης,
ακόµα και όταν έχουν παύσει τα καθήκοντά τους.

3. Τα συµπεράσµατα των επιστηµονικών γνωµών που διατυπώνει η Αρχή σε σχέση µε
προβλέψιµες συνέπειες στην υγεία δεν κρατούνται σε καµία περίπτωση εµπιστευτικά.

4. Η Αρχή καθορίζει στον εσωτερικό κανονισµό της τις πρακτικές ρυθµίσεις για την
εφαρµογή των κανόνων εµπιστευτικότητας που αναφέρονται στις παραγράφους 1
και 2.
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Άρθρο 40
Κοινοποιήσεις από την Αρχή

1. Η Αρχή προβαίνει σε κοινοποιήσεις µε δική της πρωτοβουλία στους τοµείς που
συνδέονται µε την αποστολή της, χωρίς να θίγεται η αρµοδιότητα της Επιτροπής να

κοινοποιεί τις αποφάσεις της για τη διαχείριση του κινδύνου.

2. Η Αρχή εξασφαλίζει ότι το κοινό και οποιαδήποτε ενδιαφερόµενα µέρη λαµβάνουν

γρήγορα αντικειµενική και αξιόπιστη πληροφόρηση, στην οποία έχουν εύκολα
πρόσβαση, ιδιαίτερα όσον αφορά τα αποτελέσµατα των εργασιών της. Προκειµένου
να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, η Αρχή θα αναπτύξει και θα διανείµει ενηµερωτικό
υλικό για το ευρύ κοινό.

3. Η Αρχή ενεργεί σε στενή συνεργασία µε την Επιτροπή και τα κράτη µέλη
προκειµένου να προωθήσει την αναγκαία συνοχή στη διαδικασία ενηµέρωσης

σχετικά µε έναν κίνδυνο.

4. Η Αρχή εξασφαλίζει την κατάλληλη συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς στα

κράτη µέλη και µε άλλα ενδιαφερόµενα µέρη, όσον αφορά τις εκστρατείες
ενηµέρωσης του κοινού.

Άρθρο 41
Πρόσβαση στα έγγραφα

1. Η Αρχή εξασφαλίζει την ευρεία πρόσβαση στα έγγραφα που βρίσκονται στην
κατοχή της.

2. Το διοικητικό συµβούλιο, ενεργώντας ύστερα από πρόταση του διευθύνοντα
συµβούλου, εγκρίνει τις διατάξεις που ισχύουν για την πρόσβαση στα έγγραφα που

αναφέρεται στην παράγραφο 1, λαµβάνοντας πλήρως υπόψη τις γενικές αρχές και
προϋποθέσεις που διέπουν το δικαίωµα πρόσβασης στα έγγραφα των κοινοτικών

οργάνων.

Άρθρο 42
Καταναλωτές, παραγωγοί και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη

Η Αρχή αναπτύσσει ουσιαστικές επαφές µε τους εκπροσώπους των καταναλωτών, τους
εκπροσώπους των παραγωγών, τους µεταποιητές και µε οποιαδήποτε άλλα ενδιαφερόµενα

µέρη.

ΤΜΗΜΑ 5
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 43
Έγκριση του προϋπολογισµού της Αρχής

1. Τα έσοδα της Αρχής συνίστανται σε συνεισφορά της Κοινότητας και, επιπλέον, σε
τυχόν τέλη που εισπράττει η Αρχή για τις υπηρεσίες που παρέχει.
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2. Στις δαπάνες της Αρχής περιλαµβάνονται οι δαπάνες προσωπικού, οι διοικητικές
δαπάνες, οι δαπάνες υποδοµής και λειτουργίας, καθώς και οι δαπάνες που

προκύπτουν από συµβάσεις που συνάπτονται µε τρίτα µέρη ή από την οικονοµική
υποστήριξη που αναφέρεται στο άρθρο 36.

3. Το αργότερο έως τις 31Μαρτίου κάθε έτους, ο διευθύνων σύµβουλος καταρτίζει µια
εκτίµηση των εσόδων και των εξόδων της Αρχής για το προσεχές οικονοµικό έτος

και το διαβιβάζει στο διοικητικό συµβούλιο, συνοδευόµενο από κατάλογο των
θέσεων.

4. Τα έσοδα και οι δαπάνες είναι ισοσκελισµένα.

5. Το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει, το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου, το σχέδιο

εκτίµησης, συµπεριλαµβανοµένου του προσωρινού πίνακα θέσεων συνοδευόµενου
από το προσωρινό πρόγραµµα εργασιών, και το διαβιβάζει στην Επιτροπή, η οποία

βάσει αυτού εισάγει τις σχετικές εκτιµήσεις στο προσχέδιο του γενικού
προϋπολογισµού της Κοινότητας, το οποίο υποβάλει στο Συµβούλιο σύµφωνα µε το

άρθρο 272της Συνθήκης.

6. Μετά την έγκριση του γενικού προϋπολογισµού από την αρµόδια για τον
προϋπολογισµό αρχή, το διοικητικό συµβούλιο εγκρίνει τον τελικό προϋπολογισµό
και το πρόγραµµα εργασιών της Αρχής, προσαρµόζοντάς τα, όπου είναι αναγκαίο,
στη συνεισφορά της Κοινότητας. Τα διαβιβάζει χωρίς καθυστέρηση στην
Επιτροπή και την αρµόδια για τον προϋπολογισµό αρχή.

Άρθρο 44
Εκτέλεση του προϋπολογισµού της Αρχής

1. Ο διευθύνων σύµβουλος εκτελεί τον προϋπολογισµό της Αρχής.

2. Ο έλεγχος της ανάληψης υποχρεώσεων και της πληρωµής όλων των δαπανών και ο

έλεγχος της βεβαίωσης και της είσπραξης όλων των εσόδων της Αρχής διεξάγεται
από τον δηµοσιονοµικό ελεγκτή της Επιτροπής.

3. Το αργότερο έως τις 31 Μαρτίου κάθε έτους, ο διευθύνων σύµβουλος διαβιβάζει
στην Επιτροπή, στο διοικητικό συµβούλιο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο τους

λεπτοµερείς λογαριασµούς για όλα τα έσοδα και τα έξοδα του προηγούµενου
οικονοµικού έτους.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει αυτούς τους λογαριασµούς σύµφωνα µε το άρθρο
248 της Συνθήκης. ∆ηµοσιεύει ετησίως έκθεση σχετικά µε τις δραστηριότητες της

Αρχής.

4. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενεργώντας ύστερα από σύσταση του Συµβουλίου,
απαλλάσσει τον διευθύνοντα σύµβουλο όσον αφορά την εκτέλεση του
προϋπολογισµού.
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Άρθρο 45
Τέλη που εισπράττει η Αρχή

Μέσα σε τρία έτη από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού, η Επιτροπή
δηµοσιεύει, αφού ζητήσει τη γνώµη της Αρχής, των κρατών µελών και των ενδιαφερόµενων

µερών, έκθεση σχετικά µε τη δυνατότητα και το αντιµετωπίσιµο της καθιέρωσης τελών, τα
οποία καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για την απόκτηση κοινοτικής έγκρισης και για άλλες

υπηρεσίες που παρέχει η Αρχή.

ΤΜΗΜΑ 6
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 46
Νοµική προσωπικότητα και προνόµια

1. Η Αρχή έχει νοµική προσωπικότητα. Σε όλα τα κράτη µέλη, της αναγνωρίζονται οι
ευρύτερες δυνατές εξουσίες που παρέχονται εκ του νόµου στα νοµικά πρόσωπα.
Μπορεί, ιδίως, να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία και να

προσφεύγει στη δικαιοσύνη.

2. Το πρωτόκολλο για τα προνόµια και τις ασυλίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

εφαρµόζεται στην Αρχή.

Άρθρο 47
Ευθύνη

1. Η συµβατική ευθύνη της Αρχής διέπεται από το δίκαιο που είναι εφαρµοστέο στην
υπό κρίση σύµβαση. Το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει αρµοδιότητα

να εκδίδει αποφάσεις σύµφωνα µε οποιαδήποτε ρήτρα διαιτησίας περιλαµβάνεται σε
σύµβαση που έχει συνάψει η Αρχή. 2.

2. Στην περίπτωση εξωσυµβατικής ευθύνης, η Αρχή, σύµφωνα µε τις κοινές γενικές
αρχές των δικαίων των κρατών µελών, επανορθώνει τυχόν ζηµιές που προκάλεσε η

ίδια ή οι υπάλληλοί της κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Το ∆ικαστήριο
είναι αρµόδιο να εκδικάζει οποιαδήποτε διαφορά αφορά την αποκατάσταση τέτοιων

ζηµιών.

3. Η προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων της Αρχής έναντι αυτής διέπεται από τους

σχετικούς όρους που εφαρµόζονται στο προσωπικό της Αρχής.

Άρθρο 48
Προσωπικό

1. Το προσωπικό της Αρχής υπόκειται στους κανονισµούς και τις ρυθµίσεις που
εφαρµόζονται στους υπαλλήλους και το λοιπό προσωπικό των Ευρωπαϊκών

Κοινοτήτων.

2. Όσον αφορά το προσωπικό της, η Αρχή ασκεί τις εξουσίες που έχουν ανατεθεί στην

αρµόδια για τους διορισµούς αρχή.
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Άρθρο 49
Συµµετοχή τρίτων χωρών

Η Αρχή είναι ανοικτή στη συµµετοχή χωρών που έχουν συνάψει συµφωνίες µε την
Κοινότητα, δυνάµει των οποίων έχουν υιοθετήσει και εφαρµόζουν κοινοτική νοµοθεσία στον

τοµέα που καλύπτει ο παρών κανονισµός.

∆υνάµει των σχετικών διατάξεων αυτών των συµφωνιών, εφαρµόζονται ρυθµίσεις µε τις

οποίες διευκρινίζονται ειδικότερα η φύση, η έκταση και ο τρόπος µε τον οποίο αυτές οι χώρες
θα συµµετάσχουν στις εργασίες της Αρχής, συµπεριλαµβανοµένων διατάξεων σχετικά µε τη

συµµετοχή στα δίκτυα που διαχειρίζεται η Αρχή, την εγγραφή στον κατάλογο αρµόδιων
οργανώσεων στις οποίες η Αρχή µπορεί να αναθέτει ορισµένα καθήκοντα, τις οικονοµικές
συνεισφορές και το προσωπικό.

Κεφάλαιο IV
Σύστηµα ταχείας ειδοποίησης, διαχείριση κρίσεων

και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης

ΤΜΗΜΑ 1
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗΣ

Άρθρο 50
Σύστηµα ταχείας ειδοποίησης

1. Με τον παρόντα κανονισµό συστήνεται ως δίκτυο, σύστηµα ταχείας ειδοποίησης
για την κοινοποίηση άµεσων ή έµµεσων κινδύνων για την ανθρώπινη υγεία που
προέρχονται από τρόφιµα ή ζωοτροφές. Σε αυτό συµµετέχουν τα κράτη µέλη, η
Επιτροπή και η Αρχή. Τα κράτη µέλη, η Επιτροπή και η Αρχή ορίζουν από ένα
σηµείο επαφής, το οποίο αποτελεί µέλος του δικτύου.

2. Όταν ένα µέλος του δικτύου διαθέτει οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε την

ύπαρξη σοβαρού άµεσου ή έµµεσου κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία, που
προέρχεται από τρόφιµα ή ζωοτροφές, κοινοποιεί αµέσως την πληροφορία αυτή
στην Επιτροπή, µέσω του συστήµατος ταχείας ειδοποίησης. Η Επιτροπή διαβιβάζει
αµέσως την εν λόγω πληροφορία στα µέλη του δικτύου.

Η Αρχή µπορεί να συµπληρώσει την κοινοποίηση µε κάθε επιστηµονική ή τεχνική
πληροφορία που διευκολύνει την ανάληψη ταχείας και κατάλληλης δράσης για τη

διαχείριση του κινδύνου από τα κράτη µέλη.

3. Με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών ρυθµίσεων, τα κράτη µέλη κοινοποιούν

αµέσως στην Επιτροπή, µέσω του συστήµατος ταχείας ειδοποίησης:
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α) κάθε µέτρο που θεσπίζουν, το οποίο αποσκοπεί στον περιορισµό διάθεσης
στην αγορά ή στην επιβολή απόσυρσης από την αγορά ή στην ανάκληση του

τροφίµου ή της ζωοτροφής προκειµένου να προστατευθεί η ανθρώπινη υγεία, και
απαιτεί ταχεία δράση·

β) κάθε σύσταση ή συµφωνία µε επιχειρήσεις που, σε εθελοντική ή υποχρεωτική
βάση, αποσκοπεί στην πρόληψη, τον περιορισµό ή την επιβολή συγκεκριµένων όρων
για τη διάθεση στην αγορά ή την ενδεχόµενη χρήση τροφίµου ή ζωοτροφής, λόγω
σοβαρού κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία που απαιτεί ταχεία δράση·

γ) κάθε απόρριψη, συνδεόµενη µε άµεσο ή έµµεσο κίνδυνο για την ανθρώπινη
υγεία, παρτίδας, εµπορευµατοκιβωτίου ή φορτίου τροφίµων ή ζωοτροφών από

αρµόδια υπηρεσία συνοριακού σταθµού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κοινοποίηση συνοδεύεται από λεπτοµερή αιτιολόγηση της δράσης που ανέλαβαν

οι αρµόδιες αρχές του κράτους µέλους στο οποίο εκδόθηκε η κοινοποίηση.
Ακολουθείται, σε εύθετο χρόνο, από συµπληρωµατικές πληροφορίες, ιδιαίτερα όταν
τα µέτρα στα οποία βασίζεται η κοινοποίηση έχουν τροποποιηθεί ή ανακληθεί.

Η Επιτροπή διαβιβάζει αµέσως στα µέλη του δικτύου την κοινοποίηση και τις

συµπληρωµατικές πληροφορίες που λαµβάνει βάσει του πρώτου και του δεύτερου
εδαφίου.

Όταν παρτίδα, εµπορευµατοκιβώτιο ή φορτίο απορρίπτεται από αρµόδια υπηρεσία
συνοριακού σταθµού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή αποστέλλει

αµέσως κοινοποίηση σε όλους τους συνοριακούς σταθµούς εντός της Ευρωπαϊκής
Ένωσης καθώς και στην τρίτη χώρα προέλευσης.

5. Όταν τρόφιµο ή ζωοτροφή, που αποτελεί αντικείµενο κοινοποίησης στο πλαίσιο του
συστήµατος ταχείας ειδοποίησης, αποστέλλεται σε τρίτη χώρα, η Επιτροπή παρέχει
στη χώρα αυτή τις κατάλληλες πληροφορίες.

6. Τα κράτη µέλη ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή για τις ενέργειες που

εφαρµόζουν ή τα µέτρα που λαµβάνουν σε συνέχεια των κοινοποιήσεων και των
συµπληρωµατικών πληροφοριών που τους έχουν διαβιβαστεί στο πλαίσιο του

συστήµατος ταχείας ειδοποίησης. Η Επιτροπή διαβιβάζει αµέσως την εν λόγω
πληροφορία στα µέλη του δικτύου.

7. Η συµµετοχή στο σύστηµα ταχείας ειδοποίησης µπορεί να επιτραπεί σε υποψήφιες
προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση χώρες ή σε διεθνείς οργανισµούς, βάσει
συµφωνιών µεταξύ της Κοινότητας και αυτών των χωρών ή διεθνών οργανισµών,
σύµφωνα µε τις διαδικασίες που ορίζονται στις εν λόγω συµφωνίες. Οι συµφωνίες
αυτές βασίζονται στην αρχή της αµοιβαιότητας και περιλαµβάνουν µέτρα
εµπιστευτικότητας, αντίστοιχα µε αυτά που εφαρµόζονται στην Κοινότητα.

Άρθρο 51
Μέτρα εφαρµογής

Τα µέτρα για την εφαρµογή του άρθρου 50 θεσπίζονται από την Επιτροπή ύστερα από
διαβούλευση µε την Αρχή, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 58,
παράγραφος 2. Τα µέτρα αυτά καθορίζουν, κυρίως, τις συγκεκριµένες συνθήκες και
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διαδικασίες που θα ισχύουν για τη διαβίβαση κοινοποιήσεων και συµπληρωµατικών
πληροφοριών.

Άρθρο 52
Κανόνες εµπιστευτικότητας για το σύστηµα ταχείας ειδοποίησης

1. Οι πληροφορίες που διατίθενται στα µέλη του δικτύου και αφορούν κίνδυνο για την
ανθρώπινη υγεία, ο οποίος προέρχεται από τρόφιµο ή ζωοτροφή, είναι γενικά
διαθέσιµες στο κοινό σύµφωνα µε την αρχή ενηµέρωσης που προβλέπεται στο
άρθρο 10. Γενικά, το κοινό διαθέτει πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τον
εντοπισµό προϊόντος, τη φύση του κινδύνου και τα µέτρα που λαµβάνονται.

Ωστόσο, τα µέλη του δικτύου λαµβάνουν τα απαραίτητα µέτρα για να εξασφαλίσουν
ότι οι µόνιµοι υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό δεν αποκαλύπτουν πληροφορίες
που έχουν αποκτηθεί για τους σκοπούς του παρόντος τµήµατος, οι οποίες λόγω της
φύσης τους καλύπτονται από επαγγελµατικό απόρρητο σε δεόντως αιτιολογηµένες
περιπτώσεις, µε εξαίρεση τις πληροφορίες που πρέπει να δηµοσιοποιούνται εφόσον
το απαιτούν οι συνθήκες, προκειµένου να προστατεύεται η ανθρώπινη υγεία.

2. Η προστασία του επαγγελµατικού απορρήτου δεν εµποδίζει τη διαβίβαση στις

αρµόδιες αρχές πληροφοριών όσον αφορά την αποτελεσµατικότητα της
παρακολούθησης της αγοράς και τις δραστηριότητες εκτέλεσης στον τοµέα των

τροφίµων και των ζωοτροφών. Οι αρχές που λαµβάνουν πληροφορίες που
υπόκεινται στο επαγγελµατικό απόρρητο εξασφαλίζουν την προστασία του σύµφωνα

µε την παράγραφο 1.

ΤΜΗΜΑ 2
ΚATAΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣΑΝΑΓΚΗΣ

Άρθρο 53
Μέτρα έκτακτης ανάγκης για τρόφιµα και ζωοτροφές που προέρχονται

από την Κοινότητα ή εισάγονται από τρίτη χώρα

1. Όταν είναι προφανές ότι τα τρόφιµα ή οι ζωοτροφές που προέρχονται από την
Κοινότητα ή εισάγονται από τρίτη χώρα είναι πιθανό να αποτελέσουν σοβαρό

κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, την υγεία των ζώων ή το περιβάλλον, και ο
κίνδυνος αυτός δεν µπορεί να περιορισθεί ικανοποιητικά µε τα µέτρα που λαµβάνει(-
ουν) το (τα) αφορώµενο(-α) κράτος(-η) µέλος(-η), η Επιτροπή, ενεργώντας σύµφωνα
µε τη διαδικασίά που προβλέπεται στο άρθρο 58, παράγραφος 2, µε δική της

πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήµατος κράτους µέλους, θεσπίζει αµέσως ένα ή
περισσότερα από τα ακόλουθα µέτρα, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της κατάστασης:

α) στην περίπτωση τροφίµων ή ζωοτροφών κοινοτικής προέλευσης:

i αναστολή της διάθεσης στην αγορά των εν λόγω τροφίµων·

ii αναστολή της διάθεσης στην αγορά ή της χρήσης των εν λόγω ζωοτροφών·
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iii καθορισµός ειδικών όρων για τα εν λόγω τρόφιµα ή ζωοτροφές·

iv κάθε άλλο κατάλληλο προσωρινό µέτρο·

β) στην περίπτωση τροφίµων ή ζωοτροφών που εισάγονται από τρίτη χώρα:

i ανάκληση των εισαγωγών των εν λόγω τροφίµων ή ζωοτροφών από ολόκληρη

ή µέρος της επικράτειας της εν λόγω τρίτης χώρας και, εάν ενδείκνυται, από την
τρίτη χώρα διαµετακόµισης·

ii καθορισµός ειδικών όρων για τα εν λόγω τρόφιµα ή ζωοτροφές από ολόκληρη
ή µέρος της επικράτειας της εν λόγω τρίτης χώρας·

iii κάθε άλλο κατάλληλο προσωρινό µέτρο.

2. Εντούτοις, σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, η Επιτροπή δύναται να λαµβάνει

προσωρινά τα µέτρα για τα οποία γίνεται λόγος στην παράγραφο 1, αφού
διαβουλευθεί µε το (τα) αφορώµενο(-α) κράτος(-η) µέλος(-η) και ενηµερώσει τα

υπόλοιπα κράτη µέλη.

Το συντοµότερο δυνατό, και το αργότερο εντός 10 εργάσιµων ηµερών, τα ληφθέντα

µέτρα επικυρώνονται, τροποποιούνται, καταργούνται ή παρατείνονται, σύµφωνα µε
τη διαδικασία του άρθρου 58,παράγραφος 2.

Άρθρο 54
Άλλα µέτρα έκτακτης ανάγκης

Όταν ένα κράτος µέλος πληροφορεί επίσηµα την Επιτροπή για την ανάγκη λήψης µέτρων
έκτακτης ανάγκης και η Επιτροπή δεν έχει ενεργήσει σύµφωνα µε το άρθρο 53, το κράτος

µέλος µπορεί να εγκρίνει προσωρινά µέτρα προστασίας. Στην περίπτωση αυτή ενηµερώνει
αµέσως τα λοιπά κράτη µέλη και την Επιτροπή.

Εντός 10 εργάσιµων ηµερών, η Επιτροπή παραπέµπει το θέµα στην επιτροπή που
συγκροτείται βάσει του άρθρου 58, παράγραφος 1, σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου

58, παράγραφος 2, µε σκοπό την παράταση, τροποποίηση ή κατάργηση των εθνικών
προσωρινών µέτρων προστασίας.

Το κράτος µέλος µπορεί να διατηρήσει τα εθνικά προσωρινά µέτρα προστασίας που έχει
λάβει έως ότου θεσπιστούν τα κοινοτικά µέτρα.

ΤΜΗΜΑ 3
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΚΡΙΣΕΩΝ

Άρθρο 55
Γενικό σχέδιο για τη διαχείριση κρίσεων

1. Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία µε την Αρχή και µε τα κράτη µέλη, θεσπίζει
γενικό σχέδιο διαχείρισης κρίσεων στον τοµέα της ασφάλειας των τροφίµων και των

ζωοτροφών (αναφερόµενο εφεξής ως «γενικό σχέδιο»).
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2. Στο γενικό σχέδιο καθορίζονται οι τύποι των καταστάσεων που ενέχουν άµεσους ή
έµµεσους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, οι οποίοι προέρχονται από τρόφιµα ή

ζωοτροφές και που εκτιµάται ότι δεν µπορούν να προληφθούν, να εξαλειφθούν ή να
µειωθούν σε ένα επιτρεπτό επίπεδο µε τις ισχύουσες διατάξεις ή ότι δεν µπορούν να

αντιµετωπιστούν κατάλληλα µόνο µε την εφαρµογή των άρθρων 53και 54.

Το γενικό σχέδιο καθορίζει επίσης τις πρακτικές και λειτουργικές διαδικασίες που

απαιτούνται για τη διαχείριση µιας κρίσης, συµπεριλαµβανοµένων των προς
εφαρµογή αρχών διαφάνειας και µιας επικοινωνιακής στρατηγικής.

Άρθρο 56
Μονάδα κρίσης

1. Με κάθε επιφύλαξη του ρόλου της όσον αφορά την εφαρµογή του κοινοτικού
δικαίου, όταν η Επιτροπή εντοπίζει µια κατάσταση που ενέχει σοβαρό άµεσο ή

έµµεσο κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, ο οποίος προέρχεται από τρόφιµα και
ζωοτροφές, και όταν ο κίνδυνος αυτός δεν µπορεί να εξαλειφθεί ή να µειωθεί µε τις

ισχύουσες διατάξεις ή δεν µπορεί να αντιµετωπιστεί κατάλληλα µόνο µε εφαρµογή
των άρθρων 53και 54, ενηµερώνει αµέσως τα κράτη µέλη και την Αρχή.

2. Η Επιτροπή συγκροτεί αµέσως µονάδα κρίσης, στην οποία η Αρχή συµµετέχει και
παρέχει επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη, εφόσον χρειάζεται.

Άρθρο 57
Καθήκοντα της µονάδας κρίσης

1. Η µονάδα κρίσης είναι αρµόδια για τη συλλογή και την αξιολόγηση όλων των
σχετικών πληροφοριών και τον εντοπισµό των διαθέσιµων επιλογών για την

πρόληψη, εξάλειψη ή µείωση σε ένα επιτρεπτό επίπεδο του κινδύνου για την
ανθρώπινη υγεία, όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατικά και άµεσα.

2. Η µονάδα κρίσης µπορεί να ζητήσει τη βοήθεια κάθε δηµόσιου ή ιδιωτικού
προσώπου του οποίου την εµπειρογνωµοσύνη κρίνει απαραίτητη για την

αποτελεσµατική διαχείριση της κρίσης.

3. Η µονάδα κρίσης ενηµερώνει το κοινό για τους σχετικούς κινδύνους και για τα

λαµβανόµενα µέτρα.
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Κεφάλαιο V
∆ιαδικασίες και Τελικές ∆ιατάξεις

ΤΜΗΜΑ 1
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ

Άρθρο 58
Επιτροπή

1. Η Επιτροπή επικουρείται από µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την
υγεία των ζώων, εφεξής καλούµενη «η επιτροπή», την οποία αποτελούν

αντιπρόσωποι των κρατών µελών και της οποίας προεδρεύει ο αντιπρόσωπος της
Επιτροπής. Η επιτροπή θα οργανωθεί σε τµήµατα προκειµένου να εξετάζει όλα τα

συναφή θέµατα.

2. Όταν γίνεται παραποµπή στην παρούσα παράγραφο εφαρµόζεται η διαδικασία της

κανονιστικής επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 5 της απόφασης 1999/468/ΕΚ,
µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7 και του άρθρου 8.

3. Η προθεσµία που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6 της απόφασης
1999/468/ΕΚ καθορίζεται σε τρεις µήνες.

Άρθρο 59
Καθήκοντα που ανατίθενται στην επιτροπή

Η επιτροπή εκτελεί τα καθήκοντα που της ανατίθενται από τον παρόντα κανονισµό και από

άλλες σχετικές κοινοτικές διατάξεις, στις περιπτώσεις και υπό τις συνθήκες που
προβλέπονται από τις εν λόγω διατάξεις. Μπορεί επίσης να διερευνά κάθε θέµα που εµπίπτει

στο πεδίο αυτών των διατάξεων, είτε µε πρωτοβουλία του προέδρου της είτε κατόπιν γραπτής
αίτησης ενός µέλους της.

Άρθρο 60
∆ιαδικασία διαµεσολάβησης

1. Με την επιφύλαξη της εφαρµογής άλλων κοινοτικών διατάξεων, όταν ένα κράτος
µέλος είναι της άποψης ότι µέτρο που έχει ληφθεί από άλλο κράτος µέλος στον

τοµέα της ασφάλειας των τροφίµων δεν συµβιβάζεται µε τον παρόντα κανονισµό ή
ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, αναφέρει το θέµα

στην Επιτροπή, η οποία ενηµερώνει αµέσως το άλλο ενδιαφερόµενο κράτος µέλος.

2. Τα δύο ενδιαφερόµενα κράτη µέλη και η Επιτροπή καταβάλλουν κάθε προσπάθεια

για την επίλυση του προβλήµατος. Εάν δεν µπορεί να επιτευχθεί συµφωνία, η
Επιτροπή µπορεί να ζητήσει τη γνώµη της Αρχής για το επίµαχο επιστηµονικό θέµα.
Οι λεπτοµέρειες αυτής της αίτησης και ο χρόνος εντός του οποίου η Αρχή καλείται
να δώσει τη γνώµη της καθορίζονται από κοινή συµφωνία µεταξύ της Επιτροπής και

της Αρχής, ύστερα από διαβούλευση µε τα δύο ενδιαφερόµενα κράτη µέλη.
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ΤΜΗΜΑ 2
ΤΕΛΙΚΕΣ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 61
Ρήτρα επανεξέτασης

1. Εντός τριών ετών από την ηµεροµηνία που προβλέπεται στο άρθρο 65 και στη
συνέχεια ανά εξαετία, η Αρχή, σε συνεργασία µε την Επιτροπή, αναθέτει τη
διεξαγωγή ανεξάρτητης εξωτερικής αξιολόγησης των επιτευγµάτων της, βάσει των
όρων που εκδίδει το διοικητικό συµβούλιο σε συµφωνία µε την Επιτροπή. Με την
αξιολόγηση θα κρίνονται οι πρακτικές εργασίας της Αρχής και ο αντίκτυπος της

Αρχής στους τοµείς της αποστολής της. Κατά την αξιολόγηση, λαµβάνονται υπόψη
οι απόψεις των ενδιαφεροµένων, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Το διοικητικό συµβούλιο της Αρχής εξετάζει τα συµπεράσµατα της αξιολόγησης και
εκδίδει συστάσεις προς την Επιτροπή, εφόσον είναι αναγκαίο, σχετικά µε αλλαγές

στην Αρχή και στις πρακτικές εργασίας της. Η αξιολόγηση και οι συστάσεις
δηµοσιοποιούνται.

2. Εντός τριών ετών από την ηµεροµηνία που προβλέπεται στο άρθρο 65, η Επιτροπή
δηµοσιεύει έκθεση µε τις εµπειρίες που αποκτήθηκαν από την εφαρµογή των

τµηµάτων 1 και 2 του κεφαλαίου IV.

3. Οι εκθέσεις και οι συστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2
διαβιβάζονται στο Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Άρθρο 62
Αναφορές στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τροφίµων και στη µόνιµη επιτροπή

για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων.

1. Οιαδήποτε αναφορά, στην κοινοτική νοµοθεσία, στην επιστηµονική επιτροπή
τροφίµων, στην επιστηµονική επιτροπή για τις ζωοτροφές, στην επιστηµονική

κτηνιατρική επιτροπή, στην επιστηµονική επιτροπή παρασιτοκτόνων, στην
επιστηµονική επιτροπή φυτών και στην επιστηµονική συντονιστική επιτροπή,
αντικαθίσταται από αναφορά στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τροφίµων.

2. Οιαδήποτε αναφορά, στην κοινοτική νοµοθεσία, στη µόνιµη επιτροπή τροφίµων,
στη µόνιµη επιτροπή για τις ζωοτροφές και στη µόνιµη κτηνιατρική επιτροπή,
αντικαθίσταται από αναφορά στη µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την

υγεία των ζώων.

Οιαδήποτε αναφορά, στην κοινοτική νοµοθεσία, στη µόνιµη φυτοϋγειονοµική

επιτροπή βάσει των οδηγιών 76/895/ΕΟΚ, 86/362/ΕΟΚ, 86/363/ΕΟΚ, 90/642/ΕΟΚ
και 91/414/ΕΟΚ σχετικά µε τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων

και θέσπιση ανώτατων επιπέδων καταλοίπων, αντικαθίσταται από αναφορά στη
µόνιµη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων.
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3. Για τους σκοπούς των παραγράφων 1 και 2, ως «κοινοτική νοµοθεσία» νοούνται
όλοι οι κοινοτικοί κανονισµοί, οι οδηγίες και οι αποφάσεις.

4. Με τον παρόντα κανονισµό καταργούνται οι αποφάσεις 68/361/ΕΟΚ, 69/414/ΕΟΚ
και 70/372/ΕΟΚ.

Άρθρο 63
Αρµοδιότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Αξιολόγησης Φαρµακευτικών Προϊόντων

Ο παρών κανονισµός δεν θίγει τις αρµοδιότητες που έχουν ανατεθεί στον Ευρωπαϊκό
Οργανισµό Αξιολόγησης Φαρµακευτικών Προϊόντων από τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ.
2309/93,τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2377/90και τις οδηγίες 75/319/ΕΟΚ και 81/851/ΕΟΚ
του Συµβουλίου.

Άρθρο 64
Έδρα

Η έδρα της Αρχής αποφασίζεται από τις αρµόδιες αρχές µε βάση πρόταση της Επιτροπής.

Η γεωγραφική θέση της Αρχής πρέπει να πληροί τα εξής κριτήρια:

i) Πρέπει να είναι ευκόλως προσιτή από την άποψη των επικοινωνιών και να
διαθέτει καλές και γρήγορες µεταφορικές συνδέσεις·

ii. Πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα στην Αρχή να συνεργάζεται στενά και
αποτελεσµατικά µε τις υπηρεσίες εκείνες της Επιτροπής που ασχολούνται µε

ζητήµατα δηµόσιας υγείας και προστασίας των καταναλωτών·

iii. Πρέπει να εξασφαλίζει αποδοτικότητα του κόστους και να παρέχει τη

δυνατότητα στην Αρχή να αρχίσει αµέσως τις εργασίες της·

iv. Πρέπει να εξασφαλίζει την αναγκαία υποδοµή για το προσωπικό της Αρχής.

Άρθρο 65
Έναρξη λειτουργίας της Αρχής

Η Αρχή αρχίζει να λειτουργεί την 1η Ιανουαρίου 2002.

Άρθρο 66
Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ηµέρα µετά τη δηµοσίευσή του στην

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Τα άρθρα 29, 56, 57, 60και 62 παράγραφος 1 ισχύουν από την ηµεροµηνία διορισµού της

επιστηµονικής επιτροπής και των επιστηµονικών οµάδων που ανακοινώνεται µέσω
ανακοίνωσης στη σειρά ‘C’ της Επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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Τα άρθρα 11, 12και 14 έως 20 ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2004.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε

κράτος µέλος.

Βρυξέλλες,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο

H Πρόεδρος Ο Πρόεδρος


