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Ενίσχυση της εμπιστοσύνης στις επιστημονικές μελέτες για τα τρόφιμα: νέοι
κανόνες για μεγαλύτερη διαφάνεια και ανεξαρτησία

Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2021

Στις 27 Μαρτίου 2021 τίθεται σε εφαρμογή ο κανονισμός για τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της
αξιολόγησης κινδύνου στην αλυσίδα τροφίμων στην ΕΕ. Η πρόταση της Επιτροπής για τον εν λόγω
κανονισμό εγκρίθηκε το 2019, έπειτα από μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών. Η έναρξη ισχύος του
κανονισμού δεν σηματοδοτεί απλώς ένα σημαντικό βήμα προόδου για τον εκσυγχρονισμό της πολιτικής
της ΕΕ για την ασφάλεια των τροφίμων, αλλά αποτελεί επίσης εξαιρετικό παράδειγμα του άμεσου
πολιτικού αντικτύπου που μπορεί να έχει μια Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών.

Οι νέοι κανόνες θα βελτιώσουν τη διαφάνεια της αξιολόγησης κινδύνου της ΕΕ όσον αφορά τα τρόφιμα
και θα καλύψουν ευρύ φάσμα προϊόντων που προκαλούν μεγάλη ανησυχία στους πολίτες. Ο
κανονισμός θα ενισχύσει την αξιοπιστία, την αντικειμενικότητα και την ανεξαρτησία των μελετών που
υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και θα δώσει
μεγαλύτερο ρόλο στα κράτη μέλη όσον αφορά τη διακυβέρνηση της EFSA.

Η επίτροπος κ. Στέλλα Κυριακίδου, αρμόδια για την υγεία και την ασφάλεια των τροφίμων, δήλωσε
σχετικά: «Η αύξηση της διαφάνειας στο επιστημονικό έργο της ΕΕ στον τομέα των τροφίμων θα
ενισχύσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Αυτοί οι νέοι κανόνες διαφάνειας ανταποκρίνονται
άμεσα στις εκκλήσεις των πολιτών μας. Τους θέτουμε σε εφαρμογή σε μια εποχή κατά την οποία η
Επιτροπή έχει αναλάβει ισχυρή δέσμευση, μέσω της στρατηγικής «Από το αγρόκτημα στο πιάτο», για
την εξασφάλιση μεγαλύτερης βιωσιμότητας, έτσι ώστε ο τρόπος με τον οποίο παράγουμε και
καταναλώνουμε τα τρόφιμά μας να είναι υγιεινός όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τον πλανήτη μας.».

Ο κ. Bernhard Url, εκτελεστικός διευθυντής της EFSA, δήλωσε: «Πρόκειται για μια καθοριστική στιγμή
για το σύστημα ασφάλειας των τροφίμων στην ΕΕ. Η EFSA είναι ευγνώμων στους νομοθέτες που μας
έδωσαν αυτή τη συναρπαστική ευκαιρία ώστε οι πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη να έρθουν πιο
κοντά στο έργο μας και να επωφεληθούν από τον μεγαλύτερο έλεγχο των διαδικασιών και των
πρακτικών εργασίας μας. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουμε δεσμεύσει σημαντικούς πόρους για να
εξασφαλίσουμε ότι η μετάβαση στο νέο σύστημα θα είναι όσο το δυνατόν πιο ομαλή και χωρίς
αποκλεισμούς για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.».

Περισσότερη διαφάνεια

Σε πρώιμο στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης του κινδύνου στην ΕΕ, όλες οι υποβληθείσες
επιστημονικές μελέτες και τα δεδομένα θα δημοσιοποιούνται προδραστικά. Αυτό θα γίνεται σε εύκολα
προσβάσιμο μορφότυπο σε ειδική ενότητα του ιστοτόπου της EFSA (εκτός εάν αυτό δεν είναι δυνατό
για δεόντως αιτιολογημένους λόγους εμπιστευτικότητας).

Επιπλέον, και προκειμένου να προσδιοριστεί κατά πόσον είναι διαθέσιμα άλλα σχετικά επιστημονικά
δεδομένα ή μελέτες, η EFSA θα διενεργεί διαβουλεύσεις με το κοινό και με όλους τους άλλους
εμπλεκόμενους εταίρους πριν από την εκπόνηση των επιστημονικών αποτελεσμάτων της.

Μεγαλύτερη ανεξαρτησία

Μια σειρά μέτρων θα εξασφαλίσουν την ποιότητα, την ευρωστία και την ανεξαρτησία των μελετών που
υποβάλλει η βιομηχανία.

Στις περιπτώσεις ανάθεσης μελετών για την υποστήριξη μελλοντικής αίτησης ή κοινοποίησης έγκρισης
σε επίπεδο ΕΕ, οι οικείοι υπεύθυνοι επιχειρήσεων και τα εργαστήρια πρέπει να κοινοποιούν τις μελέτες
αυτές στην EFSA κατά το στάδιο πριν από την υποβολή. Με το μέτρο αυτό διασφαλίζεται ότι οι εταιρείες
που υποβάλλουν αίτηση έγκρισης υποβάλλουν όλες τις σχετικές πληροφορίες και δεν αποκρύπτουν μη
ευνοϊκές μελέτες.

Κατά τα επόμενα τέσσερα έτη, η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει επίσης διερευνητικές αποστολές σε
εργαστήρια, για να αξιολογήσει κατά πόσον τα εργαστήρια εφαρμόζουν τα σχετικά πρότυπα για τις
δοκιμές και τις μελέτες που υποβάλλονται στην EFSA στο πλαίσιο μιας διαδικασίας υποβολής αιτήσεων.
Οι αποστολές αυτές θα επιτρέψουν στην Επιτροπή να εντοπίσει και, εάν χρειαστεί, να διορθώσει τυχόν
περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ή αδυναμίες.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1381&from=EN
https://www.efsa.europa.eu/en


Τους τελευταίους μήνες, η EFSA βοηθά τους εταίρους της να κατανοήσουν καλύτερα τις νέες ρυθμίσεις
και να προετοιμαστούν γι' αυτές. Παρήγαγε ένα φάσμα υποστηρικτικών υλικών, όπως παρουσιάσεις
τύπου κινουμένων σχεδίων και συχνές ερωτήσεις, και διοργάνωσε σεμινάρια κατάρτισης.

Καλύτερη διακυβέρνηση

Τα κράτη μέλη θα διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο στη βελτίωση της διακυβέρνησης και της
επιστημονικής συνεργασίας της EFSA, καθώς και στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης επιχειρησιακής
βιωσιμότητάς της.

Στη διακυβέρνηση της EFSA θα συμμετέχουν εκπρόσωποι όλων των κρατών μελών, της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της κοινωνίας των πολιτών και ομάδων συμφερόντων της
αλυσίδας τροφίμων. Οι εν λόγω εκπρόσωποι θα εκπροσωπούνται στο διοικητικό της συμβούλιο από την
1η Ιουλίου 2022.

Επιπλέον, η νομοθεσία προβλέπει πιο ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών στην ενίσχυση της
επιστημονικής ικανότητας της EFSA, με τη συμμετοχή των καλύτερων ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων
για την EFSA.

Επόμενα βήματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η EFSA και τα κράτη μέλη της ΕΕ καταβάλλουν τώρα προσπάθειες για την
ολοκλήρωση του τελευταίου σταδίου του κανονισμού: την ανάπτυξη γενικού σχεδίου για τη
διασφάλιση συνεκτικής ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάλυσης του κινδύνου.

Προκειμένου να σηματοδοτήσουν την επικείμενη έναρξη εφαρμογής του κανονισμού για τη διαφάνεια,
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η πορτογαλική Προεδρία, σε συνεργασία με την EFSA, θα διοργανώσουν
κοινή εορταστική εικονική εκδήλωση την Τρίτη 30 Μαρτίου 2021, από τις 10:00 έως τις 12:30 ώρα
Κεντρικής Ευρώπης. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί διαδικτυακά εδώ.

Ιστορικό

Η πρόταση της Επιτροπής υποβλήθηκε στις 11 Απριλίου 2018, μετά την απάντηση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: «Η απαγόρευση του glyphosate και η προστασία
των πολιτών και του περιβάλλοντος από τα τοξικά φυτοφάρμακα» και την ολοκλήρωση του ελέγχου
καταλληλότητας του κανονισμού που αποτελεί τη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα, σύμφωνα με το
θεματολόγιο για τη βελτίωση της νομοθεσίας. Εγκρίθηκε από τους δύο συννομοθέτες, το Συμβούλιο και
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε λιγότερο από 15 μήνες, τον Ιούνιο του 2019.

Για περισσότερες πληροφορίες

Συχνές ερωτήσεις — ιστότοπος της SANTE

Εφαρμογή του κανονισμού για τη διαφάνεια

Ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA)
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Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Stefan DE KEERSMAECKER (+32 2 298 46 80)
Stephan MEDER (+32 2 291 39 17)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα
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