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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. …/… ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της

για τα νέα τρόφιμα, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008

και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97

και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής

(κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 114,

την πρόταση της Επιτροπής,

έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής1,

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία2,

                                               

1 ΕΕ C 224, 30.8.2008, σ. 81.
2 Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαρτίου 2009 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη 

στην Επίσημη Εφημερίδα) και θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση της … (δεν έχει 
δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα) και θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 
… (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα).
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Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1) Η ελεύθερη κυκλοφορία ασφαλών και υγιεινών τροφίμων είναι θεμελιώδης πτυχή της 

εσωτερικής αγοράς και συμβάλλει σημαντικά στην υγεία και την ευεξία των πολιτών 

καθώς και στη διασφάλιση των κοινωνικών και οικονομικών τους συμφερόντων. Οι 

διαφορές ανάμεσα στους εθνικούς νόμους, κανονισμούς και διοικητικές διατάξεις, όσον 

αφορά την αξιολόγηση της ασφάλειας και την έγκριση νέων τροφίμων, ενδέχεται να 

παρεμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία τους, δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου 

ανταγωνισμού.

(2) Υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας θα πρέπει να εξασφαλίζεται κατά την 

άσκηση των ενωσιακών πολιτικών. Η δέουσα προσοχή θα πρέπει να δίδεται, εφόσον 

απαιτείται, στην προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων.
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(3) Οι ενωσιακοί κανόνες σχετικά με τα νέα τρόφιμα θεσπίσθηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 

1997, σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων1 και με τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2001, για τους κανόνες 

εφαρμογής σχετικά με την πρόσβαση του κοινού σε ορισμένες πληροφορίες και την 

προστασία των πληροφοριών που παρέχονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου2. Για λόγους σαφήνειας, ο 

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/97 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 θα πρέπει να 

καταργηθούν και ο κανονισμός αριθ. 258/97 (ΕΚ) θα πρέπει να αντικατασταθεί με τον 

παρόντα κανονισμό. Η σύσταση 97/618/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 1997, 

σχετικά με τις επιστημονικές πτυχές και την παρουσίαση των πληροφοριακών στοιχείων 

που είναι αναγκαία για την υποστήριξη αιτήσεων διάθεσης νέων τροφίμων και νέων 

συστατικών τροφίμων στην αγορά και την εκπόνηση των εκθέσεων αρχικής αξιολόγησης 

βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου3 θα πρέπει συνεπώς να περιπέσει σε αχρηστία όσον αφορά τα νέα τρόφιμα.

                                               

1 ΕΕ L 43, 14.2.1997, σ. 1. 
2 ΕΕ L 253, 21.9.2001, σ. 17.
3 ΕΕ L 253, 16.9.1997, σ. 1.
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(4) Για να εξασφαλισθεί η συνέχεια με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97, η απουσία χρήσης 

για ανθρώπινη κατανάλωση σε σημαντικό βαθμό εντός της Ένωσης πριν από την 

ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97, συγκεκριμένα τις 15 Μαΐου 

1997, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ως κριτήριο για να θεωρείται ένα τρόφιμο νέο. Ως 

χρήση εντός της Ένωσης νοείται η χρήση στα κράτη μέλη, ανεξάρτητα από την 

ημερομηνία προσχώρησής τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(5) Εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και 

απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για 

την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των 

τροφίμων1. Ο υφιστάμενος ορισμός των νέων τροφίμων θα πρέπει να διασαφηνισθεί και 

να ενημερωθεί με την αντικατάσταση των υφιστάμενων κατηγοριών με αναφορά στο 

γενικό ορισμό των τροφίμων που περιέχεται στον κανονισμό αυτό. 

                                               

1 ΕΕ L 31, 1.2.2002, σ. 1.
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(6) Θα πρέπει επίσης να διευκρινισθεί ότι τα τρόφιμα θεωρούνται νέα εφόσον σ’ αυτά 

εφαρμόζεται τεχνολογία παραγωγής η οποία δεν είχε χρησιμοποιηθεί κατά το παρελθόν 

για την παραγωγή τροφίμων στην Ένωση. Ιδιαίτερα, οι αναδυόμενες τεχνολογίες 

αναπαραγωγής ζώων και διαδικασίες παραγωγής τροφίμων, οι οποίες έχουν αντίκτυπο στα 

τρόφιμα και συνεπώς ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο και στην ασφάλεια των τροφίμων, θα 

πρέπει να καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. Τα νέα τρόφιμα επομένως θα πρέπει 

να περιλαμβάνουν τρόφιμα ζωικής προέλευσης παραγόμενα με μη παραδοσιακές τεχνικές 

αναπαραγωγής και από τους απογόνους τους, τρόφιμα φυτικής προέλευσης παραγόμενα 

με μη παραδοσιακές τεχνικές αναπαραγωγής, τρόφιμα παραγόμενα με νέες διαδικασίες 

παραγωγής, οι οποίες ενδέχεται να έχουν επίπτωση στα τρόφιμα, και τρόφιμα που 

περιέχουν ή που αποτελούνται από τεχνολογικά επεξεργασμένα νανοϋλικά. Τα τρόφιμα 

που προέρχονται από νέες φυτικές ποικιλίες ή από νέες ζωικές φυλές παραγόμενες με 

παραδοσιακές τεχνικές αναπαραγωγής δεν θα πρέπει να θεωρούνται νέα τρόφιμα. 

Επιπλέον, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα τρόφιμα από τρίτες χώρες που είναι νέα στην 

Ένωση μπορούν να θεωρηθούν παραδοσιακά μόνον όταν προέρχονται από πρωτογενή 

παραγωγή όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002, είτε έχουν υποστεί 

επεξεργασία είτε όχι (π.χ. φρούτα, μαρμελάδα, χυμοί φρούτων). Ωστόσο, τα τρόφιμα που 

αποκτώνται κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν τρόφιμα ζωικής ή 

φυτικής προέλευσης στα οποία εφαρμόστηκε μη παραδοσιακή τεχνική αναπαραγωγής ή 

τρόφιμα παραγόμενα από απογόνους τέτοιων ζώων, καθώς και τρόφιμα στα οποία 

εφαρμόζεται νέα μέθοδος παραγωγής.
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(7) Ωστόσο, σύμφωνα με τη γνώμη που διατύπωσε στις 16 Ιανουαρίου 2008 η Ευρωπαϊκή 

Ομάδα για τη Δεοντολογία της Επιστήμης και των Νέων Τεχνολογιών, που ιδρύθηκε με 

την απόφαση της 16ης Δεκεμβρίου 1997 της Επιτροπής, και τη γνώμη που διατύπωσε η 

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων στις 15 Ιουλίου 2008, οι τεχνικές

κλωνοποίησης ζώων, όπως η μέθοδος μεταφοράς πυρήνων σωματικών κυττάρων, έχουν 

ειδικά χαρακτηριστικά με αποτέλεσμα ο παρών κανονισμός να μην μπορεί να 

αντιμετωπίσει όλα τα ζητήματα κλωνοποίησης. Επομένως, τα τρόφιμα που παράγονται 

από ζώα τα οποία έχουν αποκτηθεί με τεχνική κλωνοποίησης και από τους απογόνους τους 

θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, ακολουθούμενη, εάν κριθεί απαραίτητο, από νομοθετική 

πρόταση. Εάν θεσπισθεί ειδική νομοθετική πράξη, το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

κανονισμού θα πρέπει να προσαρμοστεί αναλόγως.

(8) Θα πρέπει να θεσπιστούν μέτρα εφαρμογής με σκοπό την παροχή κριτηρίων για τη 

διευκόλυνση της αξιολόγησης τού κατά πόσον τρόφιμα χρησιμοποιήθηκαν για ανθρώπινη 

κατανάλωση σε σημαντικό βαθμό εντός της Ένωσης πριν από τις 15 Μαΐου 1997. Εάν, 

πριν από την ημερομηνία αυτή, τρόφιμα χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά ως συμπλήρωμα 

ή σε συμπλήρωμα διατροφής, όπως ορίζεται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ1, θα πρέπει να 

μπορούν να διατεθούν στην αγορά εντός της Ένωσης μετά την εν λόγω ημερομηνία για 

την ίδια χρήση χωρίς να θεωρούνται νέα τρόφιμα. Εντούτοις, αυτή η χρήση ως 

συμπληρώματος ή σε συμπλήρωμα διατροφής δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την 

αξιολόγηση τού κατά πόσον τα τρόφιμα αυτά χρησιμοποιήθηκαν για ανθρώπινη 

κατανάλωση σε σημαντικό βαθμό εντός της Ένωσης πριν από τις 15 Μαΐου 1997. 

Επομένως, χρήσεις των συγκεκριμένων τροφίμων, πέραν των χρήσεων ως 

συμπληρωμάτων διατροφής ή σε συμπλήρωμα διατροφής, θα πρέπει να εγκρίνονται 

σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

                                               

1 Οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 
2002, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων 
διατροφής (ΕΕ L 183, 12.7.2002, σ. 51). 
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(9) Η χρήση τεχνολογικά επεξεργασμένων νανοϋλικών στην παραγωγή τροφίμων μπορεί να 

αυξηθεί με την περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας. Προκειμένου να διασφαλιστεί 

υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας, η ελεύθερη κυκλοφορία των 

εμπορευμάτων και ασφάλεια δικαίου για τους κατασκευαστές, είναι απαραίτητο να 

αναπτυχθεί ενιαίος ορισμός των τεχνολογικά επεξεργασμένων νανοϋλικών σε διεθνές 

επίπεδο. Η Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει την επίτευξη συμφωνίας για τη διατύπωση 

ορισμού στα κατάλληλα διεθνή φόρουμ. Εφόσον επιτευχθεί σχετική συμφωνία, ο ορισμός 

των τεχνολογικά επεξεργασμένων νανοϋλικών στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να 

προσαρμοστεί αναλόγως.

(10) Τα προϊόντα τροφίμων που έχουν παραχθεί από συστατικά τροφίμων τα οποία δεν 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, δεν θα πρέπει να θεωρούνται 

νέα τρόφιμα, ακόμα και με την αλλαγή των συστατικών του τροφίμου, της σύνθεσης ή των 

ποσοτήτων τους. Ωστόσο, οι τροποποιήσεις ενός συστατικού τροφίμων, π.χ. επιλεκτικά 

εκχυλίσματα ή χρήση άλλων μερών ενός φυτού τα οποία δεν είχαν χρησιμοποιηθεί έως 

τώρα για ανθρώπινη κατανάλωση στην Ένωση, θα πρέπει να εξακολουθήσουν να 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.



11261/3/09 REV 3 GA/ag 8
DG I EL

(11) Οι διατάξεις της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για 

ανθρώπινη χρήση1 θα πρέπει να εφαρμόζονται όταν ένα προϊόν, λαμβανομένων υπόψη 

όλων των χαρακτηριστικών του, μπορεί να εμπίπτει και στον ορισμό του «φαρμάκου» και 

στον ορισμό προϊόντος που καλύπτεται από άλλη ενωσιακή νομοθεσία. Εν προκειμένω 

ένα κράτος μέλος, εφόσον διαπιστώνει σύμφωνα με την οδηγία 2001/83/ΕΚ ότι ένα προϊόν 

είναι φάρμακο, θα πρέπει να μπορεί να περιορίζει τη διάθεση του εν λόγω προϊόντος στην 

αγορά σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία. Επιπλέον, τα φάρμακα εξαιρούνται από τον 

ορισμό των τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και δεν θα πρέπει 

να υπόκεινται στον παρόντα κανονισμό.

(12) Νέα τρόφιμα εγκεκριμένα σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 θα πρέπει να 

διατηρούν το καθεστώς τους ως νέων τροφίμων, αλλά θα πρέπει να απαιτείται έγκριση για 

κάθε νέα χρήση τέτοιων τροφίμων.

                                               

1 ΕΕ L 311, 28.11.2001, σ. 67.
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(13) Τα τρόφιμα που προορίζονται για τεχνολογικές χρήσεις ή είναι γενετικώς τροποποιημένα 

δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Επομένως, τα 

γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1829/20031, τα τρόφιμα που χρησιμοποιούνται μόνον ως πρόσθετα και 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/20082, οι αρωματικές 

ύλες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/20083, τα 

ένζυμα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1332/20084 και οι 

διαλύτες εκχύλισης που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2009/32/ΕΚ5 δεν θα 

πρέπει να καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

                                               

1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (ΕΕ L 
268, 18.10.2003, σ. 1).

2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Δεκεμβρίου 2008 που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων (ΕΕ L 354, 31.12.2008, σ. 16).

3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Δεκεμβρίου 2008 για αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά τροφίμων με 
αρωματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός και επί των τροφίμων (ΕΕ L 354, 
31.12.2008, σ. 34).

4 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1332/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Δεκεμβρίου 2008 για τα ένζυμα τροφίμων (ΕΕ L 354, 31.12.2008, σ. 7).

5 Οδηγία 2009/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης 
Απριλίου 2009, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τους 
διαλύτες εκχύλισης οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των τροφίμων και των 
συστατικών τους (αναδιατύπωση) (ΕΕ L 141, 6.6.2009, σ. 3).
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(14) Η χρήση βιταμινών και ανόργανων στοιχείων διέπεται από ειδική τομεακή νομοθεσία για 

τα τρόφιμα. Οι βιταμίνες και τα ανόργανα στοιχεία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

της οδηγίας 2002/46/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την προσθήκη 

βιταμινών και ανόργανων συστατικών και ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα1 και της 

οδηγίας 2009/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Μαΐου 

2009, για τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή (αναδιατύπωση)2 θα πρέπει 

επομένως να αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, 

αυτές οι ειδικές νομοθετικές πράξεις δεν αφορούν περιπτώσεις όπου οι εγκεκριμένες 

βιταμίνες και ανόργανες ουσίες λαμβάνονται με μεθόδους παραγωγής ή με τη χρήση νέων 

πηγών που δεν είχαν ληφθεί υπόψη κατά την έγκρισή τους. Ως εκ τούτου, εν αναμονή των 

τροποποιήσεων των ειδικών νομοθετικών πράξεων, οι εν λόγω βιταμίνες και ανόργανες 

ουσίες δεν θα πρέπει να αποκλειστούν από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 

όταν οι μέθοδοι παραγωγής ή οι νέες πηγές προκαλούν σημαντικές αλλαγές στη σύνθεση ή 

τη δομή των βιταμινών ή των ανόργανων ουσιών που επηρεάζουν τη θρεπτική τους αξία, 

το πώς μεταβολίζονται ή το επίπεδο ανεπιθύμητων ουσιών.

(15) Τα νέα τρόφιμα, εκτός από τις βιταμίνες και τα ανόργανα στοιχεία, που προορίζονται για 

ειδική διατροφή, για εμπλουτισμό των τροφίμων ή ως συμπληρώματα διατροφής, θα 

πρέπει να αξιολογούνται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Θα πρέπει επίσης να 

εξακολουθήσουν να υπάγονται στους κανόνες που προβλέπονται στην οδηγία 

2002/46/ΕΚ, στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1925/2006, στην οδηγία 2009/39/ΕΚ και στις 

ειδικές οδηγίες για τις οποίες γίνεται λόγος στην οδηγία 2009/39/ΕΚ και στο παράρτημα I 

αυτής.

                                               

1 ΕΕ L 404, 30.12.2006, σ. 26.
2 EE L 124, 20.5.2009, σ. 21.
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(16) Ο καθορισμός τού κατά πόσον ένα είδος διατροφής χρησιμοποιήθηκε για ανθρώπινη 

κατανάλωση σε σημαντικό βαθμό εντός της Ένωσης πριν από τις 15 Μαΐου 1997 θα 

πρέπει να βασίζεται σε πληροφορίες υποβαλλόμενες από τους υπευθύνους επιχειρήσεων 

τροφίμων και, όπου απαιτείται, να στηρίζεται από άλλες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες 

στα κράτη μέλη. Εφόσον δεν υπάρχουν ή υπάρχουν ανεπαρκείς μόνον πληροφορίες 

σχετικά με την ανθρώπινη κατανάλωση πριν από τις 15 Μαΐου 1997, θα πρέπει να 

καθιερωθεί μια απλή και διαφανής διαδικασία για τη συλλογή αυτών των πληροφοριών, 

με τη συμμετοχή της Επιτροπής, των κρατών μελών και οιωνδήποτε ενδιαφερόμενων 

μερών.

(17) Τα νέα τρόφιμα θα πρέπει να διατίθενται στην αγορά εντός της Ένωσης μόνον εφόσον 

είναι ασφαλή και δεν παραπλανούν τον καταναλωτή. Επιπλέον, εφόσον τα νέα τρόφιμα 

πρόκειται να αντικαταστήσουν άλλα τρόφιμα, δεν θα πρέπει να διαφέρουν από τα τρόφιμα 

αυτά κατά τρόπο που θα είχε ως συνέπεια να έχουν υποβαθμισμένη διατροφική αξία για 

τον καταναλωτή.
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(18) Είναι απαραίτητο να εφαρμόζεται μια εναρμονισμένη και κεντρική διαδικασία για την 

αξιολόγηση της ασφάλειας και την έγκριση, η οποία να είναι αποτελεσματική, ταχεία και 

διαφανής. Με σκοπό την εξασφάλιση περαιτέρω εναρμόνισης των διαφόρων διαδικασιών 

έγκρισης τροφίμων, η αξιολόγηση της ασφάλειας των νέων τροφίμων και η συμπερίληψή 

τους στον ενωσιακό κατάλογο θα πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που 

καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για 

τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες τροφίμων1, που θα 

πρέπει να εφαρμόζεται σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες δεν προβλέπει ειδικές 

παρεκκλίσεις ο παρών κανονισμός. Αμέσως μετά την παραλαβή αίτησης για την έγκριση 

προϊόντος ως νέου τροφίμου, η Επιτροπή θα πρέπει να ελέγξει την εγκυρότητα και το

εφαρμόσιμο της αίτησης. Η έγκριση νέων τροφίμων θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη 

άλλους συναφείς παράγοντες, περιλαμβανομένων των δεοντολογικών, των 

περιβαλλοντικών και των σχετικών με την καλή διαβίωση των ζώων, καθώς και την αρχή 

της προφύλαξης.

(19) Θα πρέπει επίσης να θεσπισθούν κριτήρια για την αξιολόγηση των ενδεχόμενων κινδύνων 

που απορρέουν από τα νέα τρόφιμα. Για να διασφαλισθεί η εναρμονισμένη επιστημονική 

αξιολόγηση των νέων τροφίμων, η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να διεξάγεται από την 

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (εφεξής «Αρχή»).

                                               

1 ΕΕ L 354, 31.12.2008, σ. 1.
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(20) Επί του παρόντος δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους που 

συνδέονται με τα τεχνολογικά επεξεργασμένα νανοϋλικά. Για καλύτερη εκτίμηση της 

ασφάλειάς τους, η Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει, σε συνεργασία με την Αρχή, 

μεθοδολογίες δοκιμών που συνεκτιμούν τα ειδικά χαρακτηριστικά των τεχνολογικά 

επεξεργασμένων νανοϋλικών.

(21) Για να απλουστευθούν οι διαδικασίες, θα πρέπει να επιτρέπεται στους αιτούντες να 

υποβάλλουν ενιαία αίτηση για τρόφιμα που διέπονται από διαφορετική τομεακή 

νομοθεσία για τα τρόφιμα. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 θα πρέπει, επομένως, να 

τροποποιηθεί ανάλογα. Mετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβόνας την 1η

Δεκεμβρίου 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντικατέστησε και διαδέχθηκε την Ευρωπαϊκή 

Κοινότητα και ο όρος «Κοινότητα» γίνεται «Ένωση» σε όλο τον ανωτέρω κανονισμό.
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(22) Αν τα παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες χώρες περιλαμβάνονται στον κατάλογο 

παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες χώρες, θα πρέπει να μπορούν να διατεθούν στην 

αγορά εντός της Ένωσης, υπό όρους που αντιστοιχούν στους όρους για τους οποίους έχει 

αποδειχθεί ιστορικό ασφαλούς χρήσης. Όσον αφορά την αξιολόγηση της ασφάλειας και τη 

διαχείριση παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες χώρες, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το 

ιστορικό ασφαλούς χρήσης των τροφίμων στη χώρα καταγωγής τους. Το ιστορικό 

ασφαλούς χρήσης δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει μη διατροφικές χρήσεις ούτε χρήσεις 

που δεν έχουν σχέση με κανονικό διαιτολόγιο.

(23) Όπου είναι απαραίτητο και βάσει των συμπερασμάτων της αξιολόγησης της ασφάλειας, θα 

πρέπει να εισαχθούν απαιτήσεις παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά για τη 

χρήση νέων τροφίμων ανθρώπινη κατανάλωση.

(24) Η καταχώριση ενός νέου τροφίμου στον ενωσιακό κατάλογο νέων τροφίμων ή στον 

κατάλογο παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες χώρες θα πρέπει να γίνεται με την 

επιφύλαξη της δυνατότητας αξιολόγησης των αποτελεσμάτων της συνολικής 

κατανάλωσης μιας ουσίας η οποία προστίθεται ή χρησιμοποιείται για την παρασκευή των 

εν λόγω τροφίμων ή συγκρίσιμου προϊόντος σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1925/2006.
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(25) Σε ειδικές περιστάσεις, για να ενθαρρυνθεί η έρευνα και η ανάπτυξη στη βιομηχανία 

γεωργικών ειδών διατροφής, και επομένως η καινοτομία, τα προσφάτως ανεπτυγμένα 

επιστημονικά στοιχεία και τα δεδομένα που αποτελούν αντικείμενο δικαιώματος 

πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία παρέχονται προς υποστήριξη μιας αίτησης καταχώρισης 

νέων τροφίμων σε ενωσιακό κατάλογο, θα πρέπει να προστατεύονται. Τα εν λόγω στοιχεία 

και δεδομένα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται προς όφελος μετέπειτα αιτούντος στη 

διάρκεια περιορισμένου χρονικού διαστήματος, χωρίς τη συμφωνία του προηγούμενου 

αιτούντος. Η προστασία επιστημονικών δεδομένων που παρέχονται από έναν αιτούντα δεν 

θα πρέπει να εμποδίζει άλλους αιτούντες να ζητούν την καταχώριση στον ενωσιακό 

κατάλογο νέων τροφίμων βάσει δικών τους επιστημονικών δεδομένων.

(26) Τα νέα τρόφιμα διέπονται από τις γενικές απαιτήσεις επισήμανσης που θεσπίζονται με την 

οδηγία 2000/13/ΕΚ1 και, εφόσον απαιτείται, από τις απαιτήσεις διαθρεπτικής επισήμανσης 

που θεσπίζονται με την οδηγία 90/496/ΕΟΚ2. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να είναι 

απαραίτητο να προβλέπονται επιπλέον πληροφορίες στην επισήμανση, ιδιαίτερα όσον 

αφορά την περιγραφή των τροφίμων, την πηγή ή τους όρους χρήσης τους. Επομένως, 

οσάκις ένα νέο τρόφιμο καταχωρίζεται στον ενωσιακό κατάλογο ή στον κατάλογο 

παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες χώρες, μπορούν να επιβάλλονται ειδικές 

προϋποθέσεις χρήσης ή υποχρεώσεις επισήμανσης, οι οποίες είναι δυνατόν να αφορούν, 

μεταξύ άλλων, κάθε ειδικό χαρακτηριστικό ή ιδιότητα τροφίμων, όπως η σύνθεση, η 

διατροφική αξία ή το διατροφικό αποτέλεσμα και η προβλεπόμενη χρήση των τροφίμων, ή 

θέματα δεοντολογικής φύσεως ή συνέπειες για την υγεία συγκεκριμένων πληθυσμιακών 

ομάδων.

                                               

1 Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 
2000 για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την 
παρουσίαση και τη διαφήμιση των τροφίμων (ΕΕ L 109, 6.5.2000, σ. 29). 

2 Οδηγία 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1990 σχετικά με τους κανόνες 
επισήμανσης των τροφίμων όσον αφορά τις τροφικές τους ιδιότητες (ΕΕ L 276, 6.10.1990, 
σ. 40).
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(27) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/20061 εναρμονίζει τις διατάξεις των κρατών μελών για 

τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας. Επομένως, οι ισχυρισμοί που αφορούν νέα 

τρόφιμα θα πρέπει να διατυπώνονται μόνον σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό.

(28) Μπορεί να ζητείται η γνώμη της Ευρωπαϊκής Ομάδας για τη Δεοντολογία της Επιστήμης 

και των Νέων Τεχνολογιών, εφόσον είναι απαραίτητο, με σκοπό τη λήψη συμβουλών σε 

ζητήματα δεοντολογίας όσον αφορά τη διάθεση νέων τροφίμων στην αγορά εντός της 

Ένωσης.

(29) Νέα τρόφιμα που διατίθενται ήδη στην αγορά εντός της Ένωσης σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 θα πρέπει να εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά. 

Τα νέα τρόφιμα που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 θα 

πρέπει να περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο νέων τροφίμων που έχει θεσπιστεί με 

τον εν λόγω κανονισμό. Επιπλέον, οι αιτήσεις που υποβάλλονται δυνάμει του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 258/97 πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα 

πρέπει να μετατρέπονται σε αιτήσεις δυνάμει του παρόντος κανονισμού όταν η αρχική 

έκθεση αξιολόγησης που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 δεν έχει 

διαβιβασθεί ακόμη στην Επιτροπή καθώς και σε όλες τις περιπτώσεις όπου απαιτείται 

πρόσθετη έκθεση αξιολόγησης σύμφωνα με τον εν λόγω κανονισμό. Άλλες εκκρεμείς 

αιτήσεις υποβληθείσες δυνάμει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97, πριν από 

την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να διεκπεραιώνονται 

κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97.

                                               

1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20 Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται 
στα τρόφιμα (ΕΕ L 404, 30.12.2006, σ. 9). 
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(30) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/20041 θεσπίζει γενικούς κανόνες για τη διενέργεια επισήμων 

ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί τροφίμων. Θα πρέπει να ζητείται από 

τα κράτη μέλη να διενεργούν επίσημους ελέγχους, σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό, για 

την επιβολή της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό.

(31) Εφαρμόζονται οι απαιτήσεις για την υγιεινή των τροφίμων, όπως ορίζονται στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 852/20042 για την υγιεινή των τροφίμων.

(32) Δεδομένου ότι ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η θέσπιση εναρμονισμένων 

κανόνων για τη διάθεση νέων τροφίμων στην αγορά εντός της Ένωσης, δεν μπορεί να 

επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και μπορεί συνεπώς να επιτευχθεί καλύτερα σε 

ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση μπορεί να θεσπίσει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 

επικουρικότητας του άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την 

αρχή της αναλογικότητας του ίδιου άρθρου, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει το μέτρο 

που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(33) Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες τους σχετικούς με τις κυρώσεις που επιβάλλονται 

σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα 

αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις 

πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες με την παράβαση και αποτρεπτικές.

                                               

1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
29ης Απριλίου 2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη 
νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή 
διαβίωση των ζώων (ΕΕ L 165, 30.4.2004, σ. 1).

2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
29ης Απριλίου 2004, για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139, 30.4.2004, σ. 1).



11261/3/09 REV 3 GA/ag 18
DG I EL

(34) Είναι σκόπιμη η θέσπιση μέτρων αναγκαίων για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 

σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 7 της απόφασης αριθ. 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης 

Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που 

ανατίθενται στην Επιτροπή1.

(35) Ειδικότερα, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να διασαφηνίσει διάφορους 

ορισμούς προκειμένου να εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη εφαρμογή των διατάξεων αυτών 

από τα κράτη μέλη, με βάση τα σχετικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένου του ορισμού των 

τεχνολογικά επεξεργασμένων νανοϋλικών, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές και 

επιστημονικές εξελίξεις και τις μη παραδοσιακές τεχνικές ζωικής αναπαραγωγής στις 

όποιες περιλαμβάνονται οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την μονογονική 

αναπαραγωγή γενετικά πανομοιότυπων ζώων που δεν χρησιμοποιούνταν για την 

παραγωγή τροφίμων εντός της Ένωσης πριν από τις 15 Μαΐου 1997.Επιπλέον, πριν τις 

15.5.1997, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να θεσπίζει τα κατάλληλα μεταβατικά 

μέτρα και να ενημερώνει τον κατάλογο παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες χώρες και τον 

ενωσιακό κατάλογο.

                                               

1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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(36) Επιπλέον, θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να θεσπίζει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης, τηρώντας τα κριτήρια βάσει των 

οποίων τρόφιμα μπορεί να θεωρούνται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί για κατανάλωση από τον 

άνθρωπο σε σημαντικό βαθμό εντός της Ένωσης πριν από τις 15 Μαΐου 1997. Είναι 

ιδιαιτέρως σημαντικό να διαβουλεύεται η Επιτροπή με εμπειρογνώμονες κατά την 

προπαρασκευαστική φάση, σύμφωνα με τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή με την από 

9ης Δεκεμβρίου 2009 ανακοίνωσή της σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 290 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
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Κεφάλαιο Ι

Εισαγωγικές διατάξεις

Άρθρο 1

Αντικείμενο

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει εναρμονισμένους κανόνες για τη διάθεση νέων τροφίμων στην 

αγορά εντός της Ένωσης με σκοπό την διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης 

υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών, διασφαλίζοντας παράλληλα την αποτελεσματική 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη, όπου συντρέχει λόγος, την προστασία του 

περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων.

Άρθρο 2

Πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται για τη διάθεση νέων τροφίμων στην αγορά εντός της 

Ένωσης.

2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται :

α) σε τρόφιμα εφόσον και στο μέτρο που χρησιμοποιούνται ως:

(i) πρόσθετα τροφίμων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1333/2008,

(ii) αρωματικές ύλες οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1334/2008,
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(iii) διαλύτες εκχύλισης οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην παρασκευή τροφίμων και 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2009/32/ΕΚ,

(iv) ένζυμα τροφίμων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1332/2008,

(v) βιταμίνες και ανόργανα συστατικά που εμπίπτουν αντιστοίχως στο πεδίο 

εφαρμογής της οδηγίας 2002/46/ΕΚ, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 ή 

της οδηγίας 2009/39/ΕΚ, εκτός από τις ήδη εγκεκριμένες βιταμίνες και 

ανόργανες ουσίες που λαμβάνονται με μεθόδους παραγωγής ή με τη χρήση 

νέων πηγών που δεν είχαν ληφθεί υπόψη κατά την έγκρισή τους στο πλαίσιο 

ειδικής νομοθετικής πράξης, εφόσον οι εν λόγω μέθοδοι παραγωγής ή νέες 

πηγές προκαλούν τις σημαντικές αλλαγές που αναφέρονται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο (iii) του παρόντος κανονισμού·

β) τρόφιμα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003.

Άρθρο 3

Ορισμοί

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ορισμοί του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 178/2002. 
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2. Επίσης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α) ως «νέο τρόφιμο» νοείται το τρόφιμο το οποίο δεν χρησιμοποιούνταν για ανθρώπινη 

κατανάλωση σε σημαντικό βαθμό εντός της Ένωσης πριν από τις 15 Μαΐου 1997, 

συμπεριλαμβανομένων των εξής:

(i) τροφίμων ζωικής προέλευσης όταν εφαρμόζεται στο ζώο ή σε τρόφιμα 

παραγόμενα από απογόνους τέτοιων ζώων μη παραδοσιακή τεχνική 

αναπαραγωγής που δεν εφαρμοζόταν για την παραγωγή τροφίμων εντός της 

Ένωσης πριν από τις 15 Μαΐου 1997, 

(ii) τροφίμων φυτικής προέλευσης, όταν στο φυτό εφαρμόζεται μη παραδοσιακή 

τεχνική αναπαραγωγής που δεν εφαρμοζόταν για την παραγωγή τροφίμων 

εντός της Ένωσης πριν από τις 15 Μαΐου 1997, εφόσον αυτή η μη 

παραδοσιακή τεχνική αναπαραγωγής που εφαρμόστηκε στο φυτό προκαλεί 

στη σύνθεση ή τη δομή των τροφίμων σημαντικές αλλαγές που επηρεάζουν τη 

θρεπτική τους αξία, το πώς μεταβολίζονται ή την περιεκτικότητά τους σε 

ανεπιθύμητες ουσίες, 

(iii) τροφίμων για τα οποία εφαρμόζεται νέα διαδικασία παραγωγής που δεν 

εφαρμοζόταν για την παραγωγή τροφίμων στην Ένωση πριν από τις 15 Μαΐου 

1997, εφόσον αυτή η διαδικασία παραγωγής προκαλεί στη σύνθεση ή τη δομή 

των τροφίμων σημαντικές αλλαγές που επηρεάζουν τη θρεπτική τους αξία, το 

πώς μεταβολίζονται ή την περιεκτικότητά τους σε ανεπιθύμητες ουσίες, 
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(iv) τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από τεχνολογικά επεξεργασμένα 

νανοϋλικά, 

(v) παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτη χώρα, και

(vi) συστατικών τροφίμων που χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά σε συμπληρώματα 

διατροφής εντός της Ένωσης πριν από τις 15 Μαΐου 1997, εάν πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν σε άλλα τρόφιμα εκτός των συμπληρωμάτων διατροφής. 

Ωστόσο, εάν συγκεκριμένα τρόφιμα έχουν χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως 

συμπληρώματα διατροφής ή σε συμπλήρωμα διατροφής πριν από την ανωτέρω 

ημερομηνία, μπορούν να διατεθούν στην αγορά εντός της Ένωσης μετά την 

ημερομηνία αυτή για την ίδια χρήση χωρίς να θεωρούνται νέα τρόφιμα,

β) ως «απόγονος» νοείται ζώο που έχει παραχθεί με παραδοσιακές τεχνικές 

αναπαραγωγής, όπου τουλάχιστον ένας από τους γονείς του είναι ζώο που έχει 

παραχθεί με μη παραδοσιακές τεχνικές αναπαραγωγής,

γ) ως «τεχνολογικά επεξεργασμένα νανοϋλικά» νοούνται τα σκοπίμως παραγόμενα 

υλικά που διαθέτουν μία ή περισσότερες διαστάσεις της τάξεως των 100 nm ή 

λιγότερο ή αποτελούνται από διακριτά λειτουργικά μέρη, είτε εσωτερικά είτε στην 

επιφάνεια, πολλά εκ των οποίων διαθέτουν μία ή περισσότερες διαστάσεις της 

τάξεως των 100 nm ή λιγότερο, συμπεριλαμβανομένων δομών, συσσωματωμάτων ή 

συνόλων, που μπορεί να έχουν μέγεθος ανώτερο της τάξεως των 100 nm αλλά 

διατηρούν ιδιότητες που είναι χαρακτηριστικές της νανοκλίμακας.
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Στις ιδιότητες που είναι χαρακτηριστικές της νανοκλίμακας περιλαμβάνονται:

(i) οι σχετιζόμενες με τη μεγάλη ειδική επιφάνεια των υπόψη υλικών· ή/και

(ii) ειδικές φυσικοχημικές ιδιότητες που διαφέρουν από τις ιδιότητες της μη 

νανομορφής του ίδιου υλικού·

δ) ως «παραδοσιακό τρόφιμο από τρίτη χώρα» νοείται το νέο τρόφιμο, διαφορετικό 

από τα νέα τρόφιμα των σημείων (i) έως (iv) του στοιχείου α), που προέρχονται από 

πρωτογενή παραγωγή με ιστορικό ασφαλούς χρήσης σε οιαδήποτε τρίτη χώρα, κατά 

την έννοια ότι τα εν λόγω τρόφιμα αποτελούσαν και εξακολουθούν να αποτελούν 

στοιχείο της συνήθους διατροφής μεγάλου μέρους του πληθυσμού της χώρας για 

είκοσι πέντε έτη τουλάχιστον·

ε) «ιστορικό ασφαλούς χρήσης τροφίμων» σημαίνει ότι η ασφάλεια των εν λόγω 

τροφίμων επιβεβαιώνεται με δεδομένα σχετικά με τη σύνθεσή τους και από την 

εμπειρία της χρήσης τους και της εξακολούθησης της χρήσης αυτής στη συνήθη 

διατροφή μεγάλου μέρους του πληθυσμού μιας χώρας για είκοσι πέντε έτη 

τουλάχιστον.

3. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει περαιτέρω κριτήρια για την αποσαφήνιση των ορισμών 

του στοιχείου α) σημεία (i) έως (iv) και των στοιχείων γ), δ) και ε) της παραγράφου 2 του 

παρόντος άρθρου σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2.
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Άρθρο 4

Διαδικασία προσδιορισμού του καθεστώτος των νέων τροφίμων

1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων επαληθεύουν το καθεστώς των τροφίμων που 

σκοπεύουν να θέσουν σε κυκλοφορία στην αγορά εντός της Ένωσης σε σχέση με το πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

2. Σε περίπτωση αμφιβολιών, ο υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων ζητεί τη γνώμη της 

αντίστοιχης αρμόδιας αρχής για τα νέα τρόφιμα όπως ορίζει το άρθρο 15 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 1331/2008 σχετικά με το καθεστώς των τροφίμων αυτών. Κατόπιν αιτήσεως 

της αρμόδιας αρχής, ο υπεύθυνος επιχειρήσεων τροφίμων υποβάλλει στοιχεία σχετικά με 

την έκταση στην οποία τα εν λόγω τρόφιμα χρησιμοποιούνταν για ανθρώπινη κατανάλωση 

εντός της Ένωσης πριν από τις 15 Μαΐου 1997.

3. Όπου είναι απαραίτητο, η αρμόδια αρχή δύναται να συμβουλευθεί άλλες αρμόδιες αρχές 

και την Επιτροπή σχετικά με την έκταση στην οποία ένα τρόφιμο χρησιμοποιούνταν για 

ανθρώπινη κατανάλωση εντός της Ένωσης πριν από τις 15 Μαΐου 1997. Οι απαντήσεις 

στο ερώτημα διαβιβάζονται και στην Επιτροπή. Η Επιτροπή συνοψίζει τις ληφθείσες 

απαντήσεις και διαβιβάζει το αποτέλεσμα της διαβούλευσης σε όλες τις αρμόδιες αρχές.

4. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει εκτελεστικά μέτρα για την παράγραφο 3 του παρόντος 

άρθρου σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2.
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Άρθρο 5

Ερμηνευτικές αποφάσεις

Εφόσον είναι αναγκαίο, μπορεί να αποφασισθεί με την κανονιστική διαδικασία που προβλέπεται 

στο άρθρο 19 παράγραφος 2 αν ένα είδος τροφίμων εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

κανονισμού.

Κεφάλαιο ΙΙ

Απαιτήσεις για τη διάθεση νέων τροφίμων

στην αγορά εντός της Ένωσης

Άρθρο 6

Απαγόρευση των μη συμμορφούμενων νέων τροφίμων

Κανείς δεν διαθέτει στην αγορά εντός της Ένωσης νέο τρόφιμο εφόσον αυτό δεν πληροί τους όρους 

του παρόντος κανονισμού.
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Άρθρο 7

Κατάλογοι νέων τροφίμων

1. Η Επιτροπή τηρεί ενωσιακό κατάλογο εγκεκριμένων νέων τροφίμων, εκτός των 

παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες χώρες (εφεξής «ενωσιακός κατάλογος»), που 

δημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1331/2008.

2. Η Επιτροπή καταρτίζει και τηρεί κατάλογο παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες χώρες, 

εγκεκριμένων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 5 του παρόντος κανονισμού, που 

δημοσιεύεται στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Μόνο τα νέα τρόφιμα που περιλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο ή στον κατάλογο 

παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες χώρες μπορούν να διατίθενται στην αγορά εντός της 

Ένωσης.

Άρθρο 8

Γενικοί όροι για την καταχώριση νέων τροφίμων στους καταλόγους

Νέα τρόφιμα μπορούν να καταχωρισθούν στους σχετικούς καταλόγους μόνον εάν ικανοποιούν τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων, δεν θέτουν θέμα ασφαλείας για την υγεία 

του καταναλωτή,
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β) δεν παραπλανούν τον καταναλωτή,

γ) αν προορίζονται να αντικαταστήσουν άλλα τρόφιμα, δεν διαφέρουν από αυτά κατά τρόπον 

ώστε η κανονική κατανάλωσή τους να συνεπάγεται υποβαθμισμένη διατροφική αξία για 

τον καταναλωτή.

Άρθρο 9

Περιεχόμενο του ενωσιακού καταλόγου

1. Ο ενωσιακός κατάλογος ενημερώνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που θεσπίζεται στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 και, όπου απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 16 του 

παρόντος κανονισμού.

2. Η καταχώριση ενός νέου τροφίμου στον ενωσιακό κατάλογο περιλαμβάνει τις 

προδιαγραφές του τροφίμου και, όπου είναι απαραίτητο, προσδιορισμό των όρων χρήσης, 

των επιπλέον ειδικών απαιτήσεων επισήμανσης για την ενημέρωση του τελικού 

καταναλωτή ή/και απαίτηση παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά και, εφόσον 

απαιτείται, τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 16 παράγραφος 4.

Άρθρο 10

Περιεχόμενο του καταλόγου παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες χώρες

1. Ο κατάλογος παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες χώρες ενημερώνεται με τη διαδικασία 

του άρθρου 11.
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2. Η καταχώριση ενός παραδοσιακού τροφίμου από τρίτη χώρα στον κατάλογο 

παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες χώρες περιλαμβάνει τις προδιαγραφές του τροφίμου 

και, όπου είναι σκόπιμο, προσδιορισμό των όρων χρήσης ή/και επιπλέον ειδικών 

απαιτήσεων επισήμανσης για την πληροφόρηση του τελικού καταναλωτή.

Άρθρο 11

Διαδικασία για την καταχώριση στον κατάλογο παραδοσιακού τροφίμου από τρίτη χώρα

1. Κατά παρέκκλιση από τη διαδικασία του άρθρου 9 παράγραφος 1 του παρόντος 

κανονισμού, κάθε ενδιαφερόμενο μέρος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008, που προτίθεται να θέσει σε κυκλοφορία στην αγορά 

εντός της Ένωσης παραδοσιακό τρόφιμο από τρίτη χώρα, υποβάλλει αίτηση στην 

Επιτροπή.

Η αίτηση περιλαμβάνει:

α) την ονομασία και την περιγραφή του τροφίμου,

β) τη σύνθεσή του,

γ) τη χώρα καταγωγής,
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δ) τεκμηριωμένα δεδομένα που αποδεικνύουν το ιστορικό ασφαλούς χρήσης του 

τροφίμου σε οιαδήποτε τρίτη χώρα,

ε) όπου απαιτείται, τους όρους χρήσης και ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης,

στ) σύνοψη του περιεχομένου της αίτησης.

Η αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με τους κανόνες εφαρμογής που αναφέρονται στην 

παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου.

2. Η Επιτροπή διαβιβάζει αμελλητί την έγκυρη αίτηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1 

στα κράτη μέλη και στην Αρχή.

3. Η Αρχή γνωμοδοτεί εντός έξι μηνών από την παραλαβή της αίτησης. Οσάκις η Αρχή ζητεί 

συμπληρωματικές πληροφορίες από τον ενδιαφερόμενο, καθορίζει, κατόπιν συνεννόησης 

με τον ίδιο, προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να παρασχεθούν οι πληροφορίες. Η 

εξάμηνη προθεσμία παρατείνεται αυτόματα μέχρι την εν λόγω συμπληρωματική 

προθεσμία. Η Αρχή καθιστά τις συμπληρωματικές πληροφορίες διαθέσιμες στην Επιτροπή 

και τα κράτη μέλη.

4. Για την προετοιμασία της γνώμης της, η Αρχή ελέγχει:

α) ότι το ιστορικό της ασφαλούς χρήσης τροφίμων σε οιαδήποτε τρίτη χώρα 

τεκμηριώνεται από την ποιότητα των στοιχείων που υπέβαλε ο ενδιαφερόμενος· και
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β) ότι η σύνθεση του τροφίμου και, ενδεχομένως, οι όροι χρήσης του δεν δημιουργούν 

κίνδυνο για την υγεία των καταναλωτών της Ένωσης.

Η Αρχή διαβιβάζει τη γνώμη της στην Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τον ενδιαφερόμενο.

5. Εντός τριών μηνών από τη γνωμοδότηση της Αρχής, η Επιτροπή ενημερώνει, σύμφωνα με 

την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2, τον κατάλογο παραδοσιακών 

τροφίμων από τρίτες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Αρχής, τις τυχόν 

συναφείς διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας και άλλους εύλογους και συναφείς προς το 

υπό εξέταση ζήτημα παράγοντες. Η Επιτροπή ενημερώνει σχετικά το ενδιαφερόμενο 

μέρος. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει να μην προβεί σε ενημέρωση του καταλόγου 

παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες χώρες, πληροφορεί σχετικά το ενδιαφερόμενο μέρος 

και τα κράτη μέλη, δηλώνοντας τους λόγους για τους οποίους δεν θεωρεί δικαιολογημένη 

την ενημέρωση.

6. Το ενδιαφερόμενο μέρος δύναται να αποσύρει την αίτησή του σε οιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας.

7. Έως τις …*, η Επιτροπή θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή του παρόντος 

άρθρου σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 19 παράγραφος 2.

                                               

* ΕΕ: να συμπληρωθεί η ημερομηνία: Δύο έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.
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Άρθρο 12

Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές

Με την επιφύλαξη των μέτρων εφαρμογής που εγκρίνονται δυνάμει του στοιχείου α) του άρθρου 9 

παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 και έως τις …*, η Επιτροπή όπου είναι 

απαραίτητο, σε στενή συνεργασία με την Αρχή και κατόπιν διαβούλευσης με τα ενδιαφερόμενα 

μέρη, διαθέτει τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές και εργαλεία για να βοηθήσει τα ενδιαφερόμενα 

μέρη στην προετοιμασία και την υποβολή αιτήσεων σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ιδίως 

τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων και ειδικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Άρθρο 13

Γνώμη της Αρχής

Για την αξιολόγηση της ασφάλειας των νέων τροφίμων, εφόσον απαιτείται, η Αρχή, μεταξύ άλλων:

α) εκτιμά εάν τα τρόφιμα είναι τόσο ασφαλή όσο και εκείνα μιας συγκρίσιμης κατηγορίας 

τροφίμων που ήδη υπάρχουν στην αγορά εντός της Ένωσης ή τόσο ασφαλή όσο τα 

τρόφιμα τα οποία τα εν λόγω νέα τρόφιμα προορίζονται να αντικαταστήσουν,

β) λαμβάνει υπόψη το ιστορικό ασφαλούς χρήσης των τροφίμων.

                                               

* ΕΕ: να συμπληρωθεί η ημερομηνία: Δύο έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού. 
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Άρθρο 14

Ειδικές υποχρεώσεις για τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων

1. Η Επιτροπή μπορεί, για λόγους ασφάλειας των τροφίμων και σύμφωνα με τη γνώμη της 

Αρχής, να επιβάλει απαίτηση παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά. Οι υπεύθυνοι 

επιχειρήσεων τροφίμων που διαθέτουν τα τρόφιμα στην αγορά εντός της Ένωσης είναι 

υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τις μετά τη διάθεση απαιτήσεις που καθορίζονται κατά 

την καταχώριση του συγκεκριμένου τροφίμου στον ενωσιακό κατάλογο νέων τροφίμων.

2. Οι παραγωγοί τροφίμων πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή όσον αφορά:

α) οιαδήποτε νέα επιστημονική ή τεχνική πληροφορία η οποία θα μπορούσε να 

επηρεάσει την αξιολόγηση της ασφάλειας κατά τη χρήση των νέων τροφίμων,

β) κάθε απαγόρευση ή περιορισμό που επιβάλλει η αρμόδια αρχή οιασδήποτε τρίτης 

χώρας στην αγορά της οποίας διατίθενται τα νέα τρόφιμα.

Άρθρο 15

Ευρωπαϊκή Ομάδα Δεοντολογίας των Επιστημών και των Νέων Τεχνολογιών

Η Επιτροπή, με δική της πρωτοβουλία ή κατ’ αίτηση κράτους μέλους, μπορεί να συμβουλεύεται 

την Ευρωπαϊκή Ομάδα Δεοντολογίας των Επιστημών και των Νέων Τεχνολογιών, ζητώντας τη 

γνώμη της για τα ζητήματα δεοντολογίας τα οποία άπτονται των επιστημών και των νέων 

τεχνολογιών μείζονος ηθικής σημασίας.

Η Επιτροπή καθιστά τη γνώμη αυτή διαθέσιμη στο κοινό.
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Άρθρο 16

Διαδικασίες έγκρισης σε περιπτώσεις προστασίας δεδομένων

1. Κατόπιν αιτήματος του αιτούντος, βασιζόμενου σε κατάλληλες και επαληθεύσιμες 

πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο φάκελο της αίτησης, τα προσφάτως ανεπτυγμένα 

επιστημονικά στοιχεία ή/και τα επιστημονικά δεδομένα προς υποστήριξη της αίτησης δεν 

επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται προς υποστήριξη άλλης αίτησης κατά τη διάρκεια 

περιόδου πέντε ετών από την ημερομηνία καταχώρισης του νέου τροφίμου στον ενωσιακό 

κατάλογο, χωρίς τη συγκατάθεση του προηγούμενου αιτούντος. Η προστασία αυτή 

παρέχεται όταν: 

α) προσφάτως ανεπτυγμένα επιστημονικά στοιχεία ή/και επιστημονικά δεδομένα έχουν 

χαρακτηρισθεί ως βιομηχανική ιδιοκτησία από τον αιτούντα κατά την υποβολή της 

πρώτης αίτησης (επιστημονικά δεδομένα βιομηχανικής ιδιοκτησίας), 

β) ο προηγούμενος αιτών είχε το αποκλειστικό δικαίωμα παραπομπής στα 

επιστημονικά δεδομένα βιομηχανικής ιδιοκτησίας κατά την υποβολή της πρώτης 

αίτησης, και

γ) το νέο τρόφιμο δεν θα μπορούσε να έχει εγκριθεί χωρίς την υποβολή των 

επιστημονικών δεδομένων βιομηχανικής ιδιοκτησίας από τον προηγούμενο 

αιτούντα.

Ωστόσο, ο προηγούμενος αιτών μπορεί να συμφωνήσει με τον επόμενο αιτούντα ότι αυτά 

τα στοιχεία και οι πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
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2. Η Επιτροπή προσδιορίζει, κατόπιν διαβουλεύσεως με τον αιτούντα, σε ποια στοιχεία θα 

πρέπει να παρασχεθεί η προστασία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και γνωστοποιεί 

την απόφασή της στον αιτούντα, την Αρχή και τα κράτη μέλη.

3. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 7 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008, η 

ενημέρωση του ενωσιακού καταλόγου όσον αφορά νέα τρόφιμα, εκτός των παραδοσιακών 

τροφίμων από τρίτες χώρες, αποφασίζεται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που 

αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού στις περιπτώσεις κατά 

τις οποίες επιστημονικά δεδομένα βιομηχανικής ιδιοκτησίας προστατεύονται σύμφωνα με 

το παρόν άρθρο. Στην περίπτωση αυτή η έγκριση χορηγείται για την περίοδο που 

προσδιορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

4. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, η 

καταχώριση νέου τροφίμου στον ενωσιακό κατάλογο περιλαμβάνει, εκτός από τις 

πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2:

α) την ημερομηνία της καταχώρισης του νέου τροφίμου στον ενωσιακό κατάλογο,

β) το γεγονός ότι η καταχώριση βασίζεται σε προσφάτως ανεπτυγμένα επιστημονικά 

στοιχεία που αποτελούν το αντικείμενο δικαιώματος βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή/και 

επιστημονικά δεδομένα που αποτελούν το αντικείμενο δικαιώματος πνευματικής 

ιδιοκτησίας, τα οποία προστατεύονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο,
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γ) το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του αιτούντος,

δ) το γεγονός ότι τα νέα τρόφιμα εγκρίνονται για διάθεση στην αγορά εντός της 

Ένωσης μόνον από τον αιτούντα που αναφέρεται στο στοιχείο γ), εκτός εάν 

μεταγενέστερος αιτών επιτύχει έγκριση για το τρόφιμο αυτό χωρίς αναφορά στα 

επιστημονικά δεδομένα βιομηχανικής ιδιοκτησίας που έχουν χαρακτηρισθεί ούτως 

από τον προηγούμενο αιτούντα.

5. Πριν από την εκπνοή του χρονικού διαστήματος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του 

παρόντος άρθρου, η Επιτροπή ενημερώνει τον ενωσιακό κατάλογο σύμφωνα με την 

κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2, έτσι ώστε, εφόσον 

τα εγκεκριμένα τρόφιμα εξακολουθούν να πληρούν τους όρους που προβλέπονται στον 

παρόντα κανονισμό, οι ειδικές ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του παρόντος 

άρθρου να μην περιλαμβάνονται πλέον.

Άρθρο 17

Ενημέρωση του κοινού

Η Επιτροπή δημοσιοποιεί:

α) τον ενωσιακό κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και τον κατάλογο 

παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες χώρες που αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 2 σε 

ενιαία ειδική σελίδα του ιστοτόπου της Επιτροπής·
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β) τις περιλήψεις των αιτήσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού·

γ) τα συμπεράσματα των διαβουλεύσεων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3.

Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει τα μέτρα εφαρμογής για το παρόν άρθρο, περιλαμβανομένων 

ρυθμίσεων για τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των διαβουλεύσεων του στοιχείου γ) της 

πρώτης παραγράφου του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 

19 παράγραφος 2.

Κεφάλαιο III

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 18

Κυρώσεις

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες τους σχετικούς με τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε 

περίπτωση παράβασης των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία 

μέτρα για να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι 

αποτελεσματικές, ανάλογες με την παράβαση και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τις εν 

λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το αργότερο έως τις …* και την ενημερώνουν αμέσως για κάθε 

μεταγενέστερη τροποποίηση που τις επηρεάζει.

                                               

* ΕΕ: να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 24 μήνες από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού. 
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Άρθρο 19

Διαδικασία επιτροπής

1. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και 

την υγεία των ζώων η οποία έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 58 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 178/2002.

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται τα άρθρα 5 

και 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 αυτής.

Η προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ 

ορίζεται τρίμηνη.

Άρθρο 20

Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις

Για τους σκοπούς της επίτευξης των στόχων του παρόντος κανονισμού που προβλέπονται στο 

άρθρο 1, η Επιτροπή προβαίνει στη θέσπιση το αργότερο έως …* περαιτέρω κριτηρίων για την

αξιολόγηση του κατά πόσον τρόφιμα έχουν χρησιμοποιηθεί για ανθρώπινη κατανάλωση σε 

σημαντικό βαθμό εντός της Ένωσης πριν από τις 15 Μαΐου 1997, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 

παράγραφος 2 στοιχείο α), μέσω πράξης κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 21 και υπό 

τους όρους των άρθρων 22 και 23.

                                               

* ΕΕ: να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.
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Άρθρο 21

Άσκηση της εξουσιοδότησης

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 

αναφέρονται στο άρθρο 20 για περίοδο πέντε ετών μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος 

κανονισμού. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν 

ανατεθεί το αργότερο 6 μήνες πριν τη λήξη της περιόδου των 5 ετών. Η εξουσιοδότηση 

ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο την ανακαλέσουν σύμφωνα με το άρθρο 22.

2. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

3. Οι εξουσίες για την έκδοση πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση ανατίθενται στην Επιτροπή υπό 

τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα άρθρα 22 και 23.
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Άρθρο 22

Ανάκληση της εξουσιοδότησης

1. Η κατά το άρθρο 20 εξουσιοδότηση μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. 

2. Το όργανο που κίνησε εσωτερική διαδικασία για να αποφασίσει εάν πρόκειται να 

ανακαλέσει την εξουσιοδότηση ενημερώνει το άλλο Θεσμικό όργανο και την Επιτροπή, το 

αργότερο ένα μήνα πριν τη λήψη της τελικής απόφασης, αναφέροντας τις εξουσιοδοτήσεις 

που ενδέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης καθώς και τους λόγους της εν λόγω 

ανάκλησης.

3 Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την ανάθεση εξουσιών που προσδιορίζονται στην 

παρούσα απόφαση. Αρχίζει να παράγει αποτελέσματα αμέσως ή σε μεταγενέστερη 

ημερομηνία την οποία διευκρινίζει. Δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των κατ’

εξουσιοδότηση πράξεων που ισχύουν ήδη. Δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 23

Διατύπωση αντιρρήσεων έναντι των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή/και το Συμβούλιο δύνανται να διατυπώσουν αντιρρήσεις 

έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 

κοινοποίησης.
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2. Εάν, κατά τη λήξη αυτής της προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δεν 

διατύπωσαν αντιρρήσεις έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, ή αν, πριν από την 

ημερομηνία αυτή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ενημέρωσαν αμφότερα 

την Επιτροπή με το ότι αποφάσισαν να μην εγείρουν αντιρρήσεις, η κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξη τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία που προβλέπει. 

3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις έναντι της 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό όργανο που 

διατυπώνει αντιρρήσεις έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης εκθέτει τους σχετικούς 

λόγους.

Άρθρο 24

Επανεξέταση

1. Έως τις …*, και με βάση την κτηθείσα πείρα, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού και ιδίως των άρθρων 3, 11 και 16, συνοδευόμενη, εφόσον ενδείκνυται, από 

τυχόν νομοθετικές προτάσεις. 

2. Έως τις …**, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

έκθεση σχετικά με όλα τα θέματα των τροφίμων που παράγονται από ζώα τα οποία έχουν 

αποκτηθεί με τεχνική κλωνοποίησης και από τους απογόνους τους, ακολουθούμενη, όπου 

είναι απαραίτητο, από ενδεχόμενες νομοθετικές προτάσεις.

3. Οι εκθέσεις και οι ενδεχόμενες προτάσεις καθίστανται προσβάσιμες στο κοινό.

                                               

* ΕΕ: να συμπληρωθεί η ημερομηνία: πέντε έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

** ΕΕ: να συμπληρωθεί η ημερομηνία: ένα έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.
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Κεφάλαιο IV

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άρθρο 25

Κατάργηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/97 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής 

καταργούνται με ισχύ από τις …*, με εξαίρεση τις εκκρεμείς αιτήσεις οι οποίες διέπονται από το 

άρθρο 27 του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 26

Κατάρτιση του ενωσιακού καταλόγου

Το αργότερο στις …*, η Επιτροπή καταρτίζει τον ενωσιακό κατάλογο καταχωρίζοντας νέα τρόφιμα 

που εγκρίθηκαν ή/και γνωστοποιήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 και 7 του κανονισμού (EΚ) 

αριθ. 258/97 στον εν λόγω ενωσιακό κατάλογο και συμπεριλαμβάνοντας ενδεχόμενους υπάρχοντες 

όρους έγκρισης, εφόσον ενδείκνυται.

                                               

* ΕΕ: να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.
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Άρθρο 27

Μεταβατικά μέτρα

1. Οιαδήποτε αίτηση για τη διάθεση νέων τροφίμων στην αγορά εντός της Ένωσης που 

υποβάλλεται σε κράτος μέλος δυνάμει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 

πριν από τις …* μετατρέπεται σε αίτηση δυνάμει του παρόντος κανονισμού αν η αρχική 

έκθεση αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 258/97 δεν έχει διαβιβασθεί ακόμη στην Επιτροπή καθώς και σε περιπτώσεις όπου 

απαιτείται πρόσθετη έκθεση αξιολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 3 ή 4 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97.

Άλλες εκκρεμείς αιτήσεις υποβληθείσες δυνάμει του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

258/97 πριν από τις …* διεκπεραιώνονται κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό αυτό.

2. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει, σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία που αναφέρεται 

στο άρθρο 19 παράγραφος 2, οιοδήποτε κατάλληλο μεταβατικό μέτρο για την εφαρμογή 

της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. 

                                               

* ΕΕ: να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.
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Άρθρο 28

Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 τροποποιείται ως εξής :

1) Ο τίτλος αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο :

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για τα πρόσθετα 

τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων, τις αρωματικές ύλες τροφίμων και τα νέα τρόφιμα».

2) Στο άρθρο 1, οι παράγραφοι 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει ενιαία διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης (στο 

εξής: «ενιαία διαδικασία») των προσθέτων τροφίμων, των ενζύμων τροφίμων, των 

αρωματικών υλών τροφίμων και των πρώτων υλών για την παρασκευή αρωματικών 

υλών τροφίμων και συστατικών τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που 

χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν επί ή εντός των τροφίμων και 

των νέων τροφίμων (στο εξής: «ουσίες ή προϊόντα»), η οποία συμβάλλει στην 

ελεύθερη κυκλοφορία των τροφίμων στην Ένωση και σε υψηλό επίπεδο προστασίας 

της ανθρώπινης υγείας και υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, 

περιλαμβανομένης της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών. Ο παρών 

κανονισμός δεν εφαρμόζεται στα αρτύματα καπνιστών τροφίμων που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2065/2003 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 2003 για τα αρτύματα 

καπνιστών τροφίμων που χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να χρησιμοποιηθούν 

μέσα ή πάνω στα τρόφιμα*.
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2. Η ενιαία διαδικασία καθορίζει τους διαδικαστικούς όρους που διέπουν την 

ενημέρωση των καταλόγων ουσιών και προϊόντων των οποίων η κυκλοφορία στην 

αγορά της Ένωσης έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 

που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1332/2008, τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/….. του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της …, για τα νέα τρόφιμα**+ (στο 

εξής: «τομεακές νομοθεσίες για τα τρόφιμα»).

_______________

* ΕΕ L 309, 26.11.2003, σ. 1.

** ΕΕ L …++.».

3) Στο άρθρο 1 παράγραφος 3, το άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2, το άρθρο 9 παράγραφος 2, το 

άρθρο 12 παράγραφος 1 και το άρθρο 13, οι όροι «ουσία» και «ουσίες» αντικαθίστανται 

από τους όρους «ουσία ή προϊόν» ή «ουσίες ή προϊόντα» αντίστοιχα.

4) Ο τίτλος του άρθρου 2 αντικαθίσταται από τον ακόλουθο τίτλο:

«Ενωσιακός κατάλογος ουσιών ή προϊόντων».

                                               

+ ΕΕ: να συμπληρωθεί ο αριθμός και η ημερομηνία του παρόντος κανονισμού.
++ ΕΕ: να συμπληρωθούν τα στοιχεία δημοσίευσης του παρόντος κανονισμού.
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5) Στο άρθρο 4 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

«3. Μπορεί να υποβάλλεται ενιαία αίτηση σχετικά με ουσία ή προϊόν για την 

επικαιροποίηση των διαφόρων ενωσιακών καταλόγων που διέπονται από 

διαφορετικές τομεακές νομοθεσίες για τα τρόφιμα, εφόσον η αίτηση πληροί τις 

προϋποθέσεις εκάστης τομεακής νομοθεσίας για τα τρόφιμα.».

6) Παρεμβάλλεται η ακόλουθη πρόταση στην αρχή του άρθρου 6 παράγραφος 1:

«Εφόσον υπάρχουν επιστημονικώς βάσιμοι λόγοι ανησυχίας ως προς την ασφάλεια, 

προσδιορίζονται και ζητούνται από τον αιτούντα περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την 

αξιολόγηση της επικινδυνότητας.».

7) Στο άρθρο 7, οι παράγραφοι 4, 5 και 6 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

«4. Τα μέτρα τα οποία έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 

κάθε τομεακής νομοθεσίας για τα τρόφιμα με εξαίρεση των νέων τροφίμων, και τα 

οποία αφορούν την αφαίρεση μιας ουσίας από τον ενωσιακό κατάλογο, θεσπίζονται 

με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 14, 

παράγραφος 3.

5. Για λόγους αποτελεσματικότητας, τα μέτρα που έχουν ως αντικείμενο την 

τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων κάθε τομεακής νομοθεσίας για τα τρόφιμα με 

εξαίρεση των νέων τροφίμων, μεταξύ άλλων δια συμπληρώσεώς της, και τα οποία 

αφορούν την προσθήκη ουσίας στον ενωσιακό κατάλογο και την προσθήκη, την 

αφαίρεση ή την τροποποίηση όρων, προδιαγραφών ή περιορισμών που αφορούν την 

παρουσία ουσίας στον ενωσιακό κατάλογο, θεσπίζονται με την κανονιστική 

διαδικασία με έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 14, παράγραφος 4.
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6. Με εξαίρεση των νέων τροφίμων και για λόγους κατεπείγουσας ανάγκης, η 

Επιτροπή μπορεί να κάνει χρήση της διαδικασίας επείγουσας ανάγκης που 

προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 5 για την αφαίρεση ουσίας από τον 

ενωσιακό κατάλογο και για την προσθήκη, την αφαίρεση ή την τροποποίηση 

προϋποθέσεων, προδιαγραφών ή περιορισμών που αφορούν την εμφάνιση ουσίας 

στον ενωσιακό κατάλογο.»

7. Τα μέτρα τα οποία αφορούν την αφαίρεση, την προσθήκη προϊόντος που καλύπτεται 

από τον κανονισμό σχετικά με τα νέα τρόφιμα στον ενωσιακό κατάλογο ή/και την 

προσθήκη, την αφαίρεση ή την τροποποίηση όρων, προδιαγραφών ή περιορισμών 

που συνδέονται με την παρουσία αυτού του προϊόντος στον ενωσιακό κατάλογο, 

θεσπίζονται με την κανονιστική διαδικασία του άρθρου 14, παράγραφος 2.».

8) Ο όρος «Κοινότητα» γίνεται «Ένωση». 

Άρθρο 29

Έναρξη ισχύος

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

Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Εφαρμόζεται από …*.

Ωστόσο, τα άρθρα 26, 27 και 28 εφαρμόζονται από …**. Ωστόσο, κατά παρέκκλιση από τη 

δεύτερη παράγραφο του παρόντος άρθρου και από το άρθρο 16 δεύτερη παράγραφος του 

κανονισμού 1331/2008, αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό 

από …** για την έγκριση τροφίμων που αναφέρονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) 

σημείο (iv) του παρόντος κανονισμού, εφόσον τα τρόφιμα αυτά κυκλοφορούν ήδη στην αγορά 

εντός της Ένωσης κατά την εν λόγω ημερομηνία.

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

μέλος.

Έγινε,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος

                                               

* ΕΕ: να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

** ΕΕ: να συμπληρωθεί η ημερομηνία: η έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.
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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις 15 Ιανουαρίου η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση1 κανονισμού σχετικά με τα νέα τρόφιμα, με 

τον οποίον τροποποιείται ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για 

τη θέσπιση κοινής διαδικασίας έγκρισης για πρόσθετα τροφίμων, ένζυμα τροφίμων και 

αρτύματα τροφίμων Η πρόταση βασίζεται στο άρθρο 95 της συνθήκης για την ίδρυση της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Σύμφωνα με το άρθρο 251 της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε τη γνώμη του σε πρώτη ανάγνωση στις 25 Μαρτίου 20092.

Η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή εξέφερε γνώμη στις 29 Μαΐου 20083.

Σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 5) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΣΛΕΕ), το Συμβούλιο ενέκρινε ομοφώνως την θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 

15 Μαρτίου 2010.

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Η Επιτροπή είχε ήδη ανακοινώσει στο Λευκό Βιβλίο της για την ασφάλεια των τροφίμων που 

εγκρίθηκε στις 12 Ιανουαρίου 20004 την πρόθεσή της να εξετάσει την εφαρμογή νομοθεσίας 

για τα νέα τρόφιμα και να προβεί στις απαραίτητες προσαρμογές του ισχύοντος κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 258/97 σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων.

Η πρόταση αποσκοπεί στην επικαιροποίηση και αποσαφήνιση του κανονιστικού πλαισίου για 

την έγκριση και τη διάθεση στην αγορά των νέων τροφίμων, ενώ κατοχυρώνει την ασφάλεια 

των τροφίμων, την προστασία της ανθρώπινης υγείας και των συμφερόντων των 

καταναλωτών καθώς και την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Καταργεί 

τον ισχύοντα κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 και τον κανονισμό της επιτροπής (ΕΚ) 

αριθ. 1852/2001.

                                               
1 5431/08.
2 7990/09.
3 ΕΕ C 224, 30.8.2008, σ. 81.
4 5761/00, COM(1999) 719 τελικό.
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Στην πρόταση διατηρείται ως ορόσημο η 15η Μαΐου 1997 για τον καθορισμό του νέου είδους 

διατροφής, διευκρινίζεται δε ότι οι ορισμοί των νέων τροφίμων αφορούν τρόφιμα στα οποία 

εφαρμόζονται νέες τεχνολογίες ή τρόφιμα που προέρχονται από φυτά ή ζώα στα οποία

εφαρμόζονται μη παραδοσιακές τεχνικές αναπαραγωγής.

Η Επιτροπή προτείνει να υπαχθεί η διάθεση στην αγορά νέων τροφίμων σε συγκεντρωτική 

διαδικασία σε κοινοτικό επίπεδο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 για τη 

θέσπιση ενιαίας διαδικασίας έγκρισης, η οποία θα μπορούσε να αντικαταστήσει το ισχύον 

σύστημα αξιολόγησης κινδύνων από τις εθνικές αρχές. Η αξιολόγηση κινδύνων θα μπορούσε 

να ανατεθεί στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ). Η υπαγωγή 

ενός νέου προϊόντος διατροφής στον κοινοτικό κατάλογο νέων τροφίμων θα εξετάζεται από 

την Επιτροπή με βάση τη γνώμη της ΕΑΑΤ. Η Επιτροπή θα επικουρείται από τη μόνιμη 

επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων (ΜΕΤΑΥΖ). Η τελική απόφαση 

για την επικαιροποίηση του καταλόγου των νέων τροφίμων θα λαμβάνεται από την Επιτροπή 

βάσει της επιτροπολογίας με διαδικασία ελέγχου.

Το σύστημα χορήγησης έγκρισης ανά αιτούντα θα αντικατασταθεί και η απλουστευμένη 

διαδικασία θα καταργηθεί, ενώ οι αποφάσεις έγκρισης θα απευθύνονται στην Κοινότητα κατά 

γενικό κανόνα. Προστασία δεδομένων μπορεί να παρασχεθεί σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, 

όπου προσφάτως ανεπτυγμένα επιστημονικά στοιχεία και δεδομένα αποτελούν αντικείμενο 

δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, με σκοπό την υποστήριξη της καινοτομίας στη 

βιομηχανία γεωργικών ειδών διατροφής.

Η πρόταση εισάγει ορισμό των «παραδοσιακών τροφίμων από τρίτη χώρα», ως κατηγορία 

νέων τροφίμων που πρέπει να αποτελούν αντικείμενο κοινοποίησης, εφόσον η ΕΑΑΤ ή 

κράτη μέλη δεν προβάλουν αιτιολογημένες ενστάσεις ως προς την ασφάλεια.

Τα ήδη εγκεκριμένα νέα τρόφιμα θα εξακολουθήσουν να διατίθενται στην αγορά και θα 

συμπεριλαμβάνονται στον κοινοτικό κατάλογο νέων τροφίμων.
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις

Η θέση του Συμβουλίου αντανακλά τα αποτελέσματα της εξέτασης της πρότασης της 

Επιτροπής από το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο τροποποίησε αρκετά σημεία του κειμένου. 

Ορισμένες από τις τροποποιήσεις αυτές εμπνέονται από τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου.

Η Επιτροπή αποδέχτηκε όλες τις τροποποιήσεις του Συμβουλίου στην πρότασή της, εκτός

από τον ορισμό των απογόνων κλωνοποιημένων ζώων στο άρθρο 3 παρ. 2) σημείο β και την 

προσθήκη των απογόνων στο άρθρο 3 παρ. 2) σημείο α στοιχείο i).

2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Κατά τη σύνοδο ολομέλειάς του στις 25 Μαρτίου 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε 

76 τροπολογίες της πρότασης5. Το Συμβούλιο ενσωμάτωσε στην κοινή του θέση 30

τροπολογίες, από τις οποίες 20 πλήρως (τροπολογίες 7, 15, 16, 20, 35, 41, 42, 44, 45, 53, 63, 

65, 67, 68, 69, 76, 77, 88, 89, 93), 5 εν μέρει (τροπολογίες 1, 30, 40, 91, 92) και 5 επί της 

αρχής (τροπολογίες 3, 6, 11, 25, 64).

                                               
5 7990/09 (P6_TA(2009)0171)
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2.1. Κύριες τροποποιήσεις που εισήγαγε το Συμβούλιο στην πρόταση σε συνάρτηση με τις 

τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου6

α) Στόχοι του κανονισμού (άρθρο 1 και αιτιολογικές παράγραφοι 1 και 2) - το Συμβούλιο 

πρόσθεσε την προστασία του περιβάλλοντος και την καλή μεταχείριση των ζώων. Αυτό 

το μέρος καλύπτει τις τροπολογίες 1 και 30 και εκφράζει το πνεύμα της τροπολογίας 3.

β) Πεδίο εφαρμογής (άρθρο 2 παρ. 2) σημείο α στοιχείο v) και αιτιολογικές παράγραφοι 

13 και 14) - το Συμβούλιο διευκρίνισε ότι εν αναμονή των αντίστοιχων τροπολογιών 

στον κανονισμό (ΕΚ) 1925/2006, στην οδηγία 2002/46/EΚ και στην οδηγία 

89/398/EEC, αυτές οι βιταμίνες και τα ορυκτά συστατικά που προκύπτουν από νέες 

πηγές ή από την χρήση μιας παραγωγικής διαδικασίας, η οποία δεν είχε ληφθεί υπόψη 

κατά το χρόνο εγκρίσεώς τους και η οποία οδήγησε σε σημαντικές αλλαγές της 

σύνθεσης ή της δομής των τροφίμων, οι οποίες επηρεάζουν την θρεπτική αξία, το 

μεταβολισμό ή την περιεκτικότητά τους σε ανεπιθύμητες ουσίες, πρέπει να υπαχθούν 

στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για τα νέα τρόφιμα. Αυτό συνάδει με το πρώτο 

μέρος της τροπολογίας 91.

γ) Ορισμός των νέων τροφίμων (άρθρο 3 και αιτιολογικές παράγραφοι 6, 8, 10, 11) - το 

βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση του νέου είδους τροφίμου παραμένει το αν 

χρησιμοποιείτο για ανθρώπινη κατανάλωση σε σημαντικό βαθμό εντός της Ένωσης 

πριν τις 15 Μαΐου 1997. Για λόγους νομικής σαφήνειας το Συμβούλιο συμφώνησε ότι 

πρέπει να διατυπωθούν, πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του κανονισμού, 

περαιτέρω κριτήρια αξιολόγησης της ανθρώπινης κατανάλωσης σε σημαντικό βαθμό 

εντός της Ένωσης πριν τις 15 Μαΐου 1997. Η θέσπιση των κριτηρίων αυτών ανατέθηκε 

στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. Αυτή η απόφαση συνοδεύτηκε 

από την μετάθεση της ημερομηνίας εφαρμογής είκοσι τέσσερις μήνες μετά την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του κανονισμού.

                                               
6 Η αρίθμηση των αιτιολογικών παραγράφων και των άρθρων αφορά το κείμενο της θέσης του 

Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση.
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Για λόγους περισσότερης σαφήνειας έγιναν οι εξής τροποποιήσεις όσον αφορά τον ορισμό:

 έγινε διάκριση μεταξύ τροφίμων ζωικής και φυτικής προέλευσης. Τρόφιμα φυτικής 

προέλευσης εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού μόνον εάν 

μια μη παραδοσιακή τεχνική αναπαραγωγής που εφαρμόστηκε στο φυτό προκαλεί 

σημαντικές αλλαγές στη σύνθεση και τη δομή του τροφίμου,

 προστέθηκε ο ορισμός των «απογόνων» και των «τεχνικά επεξεργασμένων 

νανοϋλικών» (βλ. επίσης σημεία δ) και ε) κατωτέρω),

 συστατικά τροφίμων που χρησιμοποιούνταν σε συμπληρώματα διατροφής πριν τις 

15 Μαΐου 1997 εμπίπτουν στον ορισμό και συνεπώς απαιτούν έγκριση, μόνον 

εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε άλλα τρόφιμα εκτός των 

συμπληρωμάτων διατροφής,

 ο ορισμός των «παραδοσιακών τροφίμων από τρίτη χώρα» καλύπτει τα τρόφιμα τα 

οποία προήλθαν μόνον από πρωτογενή παραγωγή, και για τα οποία έχει αποδειχθεί 

ιστορικό ασφαλούς χρήσης στη συνήθη διατροφή μεγάλου μέρους του πληθυσμού 

σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα για μια περίοδο είκοσι πέντε συναπτών ετών,

 επισημαίνεται ότι το επίπεδο εναρμόνισης φαρμακευτικών προϊόντων επιτρέπει σε

ένα κράτος μέλος, εάν καθορίσει βάσει της οδηγίας 2001/83/ΕΚ ότι μια ουσία είναι 

φαρμακευτικό προϊόν, να περιορίσει τη διάθεση στην αγορά του εν λόγω προϊόντος 

σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ, ακόμη κι αν το ίδιο προϊόν έχει εγκριθεί ως νέο 

τρόφιμο δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Το Συμβούλιο συμφώνησε επίσης ότι η Επιτροπή δύναται, μέσω της κανονιστικής

διαδικασίας επιτροπολογίας, να θεσπίσει περαιτέρω κριτήρια για την αποσαφήνιση των 

ορισμών στα στοιχεία (i) έως (iv) του σημείου α) και στα σημεία γ), δ) και ε) του άρθρου 

3, παράγραφος 2, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ενιαία εφαρμογή τους από τα κράτη 

μέλη.

Αυτές οι τροποποιήσεις καλύπτουν τις τροπολογίες 15, 16, 35, 63 και το μεγαλύτερο 

μέρος της τροπολογίας 92.
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δ) Τρόφιμα ζωικής προέλευσης παραγόμενα από μη παραδοσιακές τεχνικές αναπαραγωγής 

καθώς και από τους απογόνους τους (άρθρο 3 παράγρ. 2) σημείο α στοιχείο i) και 

αιτιολογικές παράγραφοι 6 και 7) - το Συμβούλιο συμφώνησε ότι τρόφιμα ζωικής 

προέλευσης παραγόμενα από μη παραδοσιακές τεχνικές αναπαραγωγής (π.χ. κλωνοποίηση)

και από τους απογόνους τους θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 

Ταυτοχρόνως το Συμβούλιο είναι της γνώμης ότι ο παρών κανονισμός δεν μπορεί να 

διαχειριστεί καταλλήλως όλες τις πτυχές της κλωνοποίησης και ότι το θέμα πρέπει να 

μελετηθεί περαιτέρω από την Επιτροπή. Προς τούτο, η Επιτροπή θα διαβιβάσει εντός έτους 

από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

Συμβούλιο έκθεση για όλες τις πτυχές της παραγωγής τροφίμων από κλωνοποιημένα ζώα και 

τους απογόνους τους, συνοδευόμενη, ενδεχομένως, από νομοθετική πρόταση (άρθρο 20 

παράγρ.2)). Αυτό συνάδει με την τροπολογία 93. Το Συμβούλιο έκρινε ότι αυτό είναι 

αναγκαίο για να παραμείνουν τα τρόφιμα που παράγονται από κλωνοποιημένα ζώα εντός του 

πεδίου εφαρμογής του προτεινόμενου κανονισμού, έως ότου προταθεί από την Επιτροπή και 

εγκριθεί ειδική νομοθεσία. Με αυτήν τη λύση αποφεύγεται ένα νομικό κενό που θα μπορούσε 

να δημιουργηθεί από τον αποκλεισμό αυτών των τροφίμων από τον κανονισμό, όπως αυτός 

προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δεδομένου ότι δεν υπάρχει νομοθεσία που να 

διέπει την παραγωγή τροφίμων από κλωνοποιημένα τρόφιμα.

ε) Νανοϋλικά - το Συμβούλιο αναγνώρισε την ανάγκη συστηματικής αξιολόγησης της 

ασφάλειας και έγκρισης των τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από τεχνολογικά 

επεξεργασμένα νανοϋλικά ανεξαρτήτως από τις οποιεσδήποτε αλλαγές που μπορούν να 

επιφέρουν τα νανοϋλικά στις ιδιότητες αυτών των τροφίμων. Για το λόγο αυτό το Συμβούλιο 

διευκρίνισε ότι αυτά τα τρόφιμα θεωρούνται νέα (άρθρο 3 παρ. 2) σημείο α στοιχείο iv) και 

προσέθεσε τον ορισμό του «τεχνικά επεξεργασμένου νανοϋλικού» (άρθρο 3 παράγρ.2) 

σημείο γ). Το Συμβούλιο έκλεισε επομένως το κενό που θα μπορούσε να δημιουργηθεί, εάν η 

χρήση των νανοτεχνολογιών δεν προκαλούσε σημαντικές αλλαγές στη σύνθεση και τη δομή 

των τροφίμων όπως προβλέπει το άρθρο 3 παρ. 2) σημείο α στοιχείο iii), αλλά τα τρόφιμα θα 

συνέχιζαν να περιέχουν τεχνικώς επεξεργασμένα νανοϋλικά. Η αιτιολογική παράγραφος 9 

τονίζει την ανάγκη να διατυπωθεί ένας διεθνώς αναγνωρισμένος ορισμός του νανοϋλικού. Σε 

περίπτωση που συμφωνηθεί άλλος ορισμός σε διεθνές επίπεδο, η αναπροσαρμογή του 

ορισμού του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να γίνει μέσω της συνήθους νομοθετικής 

διαδικασίας. Η Επιτροπή εξέφρασε επιφύλαξη ισχυριζόμενη ότι η εν λόγω αναπροσαρμογή 

θα πρέπει να της ανατεθεί σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ. Το Συμβούλιο αποδέχτηκε 

συνεπώς μέρος της τροπολογίας 92.
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Το Συμβούλιο δέχτηκε επί της αρχής τις τροπολογίες 6 και 11 σχετικά με την ανάγκη 

καταλλήλων μεθόδων αξιολόγησης κινδύνων για τεχνικώς επεξεργασμένα νανοϋλικά, η 

οποία αντανακλάται στην αιτιολογική παράγραφο 20.

στ) Καθορισμός του καθεστώτος των τροφίμων (άρθρο 4 και αιτιολογική παράγραφος 16) - το 

Συμβούλιο συμφώνησε ότι ο καθορισμός του καθεστώτος των τροφίμων που πρόκειται να 

διατεθούν στην αγορά της ΕΕ σε συνάρτηση με τον ορισμό των νέων τροφίμων θα ανατίθεται 

στους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων, οι οποίοι σε περίπτωση αμφιβολιών πρέπει να 

συμβουλεύονται τις εθνικές αρχές τους.

ζ) Έγκριση νέων τροφίμων (άρθρο 9 και αιτιολογική παράγραφος 18) - το Συμβούλιο 

συμφώνησε ότι η έγκριση νέων τροφίμων πρέπει να συνάδει με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1331/2008, εκτός ο παρών κανονισμός προβλέπει ειδική παρέκκλιση. Το Συμβούλιο 

διευκρίνισε ότι δεοντολογικοί, περιβαλλοντικοί και σχετικοί με την καλή διαβίωση των ζώων 

παράγοντες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την έγκριση νέων τροφίμων. Αυτοί οι 

παράγοντες πρέπει να εξετάζονται κατά περίπτωση ανάλογα με το περιεχόμενο της αίτησης. 

Αυτό καλύπτει την τροπολογία 20.

η) Έγκριση παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες χώρες (άρθρο 11 και αιτιολογική παράγραφος 

22) - το Συμβούλιο δεν αποδέχεται τη «διαδικασία κοινοποίησης», όπως προτείνεται από την 

Επιτροπή. Για τα κατοχυρωθεί η ασφάλεια των τροφίμων, κάθε έγκριση πρέπει να βασίζεται 

στη γνωμοδότηση της ΕΑΑΤ και κάθε επόμενη έγκριση από μέρους της Επιτροπής 

αποφασίζεται μέσω της κανονιστικής διαδικασίας επιτροπολογίας. Η αξιολόγηση της ΕΑΑΤ 

εστιάζει πρωτίστως στην απόδειξη της ασφαλούς χρήσης των τροφίμων και στις πληροφορίες 

για τη σύνθεση των παραδοσιακών τροφίμων. Προκειμένου να επισπευσθεί η διαδικασία 

πρέπει να ισχύουν συντομότερες προθεσμίες - έξι μήνες για τη γνωμοδότηση της ΕΑΑΤ και 

τρεις μήνες για το σχέδιο μέτρου που θα υποβάλλεται από την Επιτροπή στη μόνιμη επιτροπή 

για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων (ΜΕΤΑΥΖ). Θα καταρτιστεί ξεχωριστός 

κατάλογος εγκεκριμένων παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες χώρες (άρθρο 7 παρ. 2). Η νέα 

προσέγγιση του Συμβουλίου καλύπτει εν τούτοις τις τροπολογίες 65 και 68.
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θ) Τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές (άρθρο 12) - πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του 
κανονισμού (δηλ. δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του) η Επιτροπή πρέπει να παράσχει 
τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές και εργαλεία στα ενδιαφερόμενα μέρη, κυρίως σε
υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων και ΜΜΕ. Είναι προφανές ότι η σύσταση της Επιτροπής 
97/618/EΚ θα εφαρμόζεται ως την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 258/1997. Αυτό συνάδει 
με την τροπολογία 69.

ι) Ευρωπαϊκή Ομάδα για τη Δεοντολογία της Επιστήμης και των Νέων Τεχνολογιών - ΕΟΔ 
(άρθρο 15 και αιτιολογική παράγραφος 28) - προστέθηκε νέα διάταξη για τη δυνατότητα της 
Επιτροπής να καλεί, με δική της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους, την ΕΟΔ 
να γνωμοδοτήσει σχετικά με θέματα δεοντολογία που αφορούν τα νέα τρόφιμα. Αυτό 
συνάδει με την τροπολογία 76. Εφόσον κληθεί να γνωμοδοτήσει, η γνωμοδότησή της θα 
λαμβάνεται υπόψη κατά το στάδιο της αξιολόγησης των κινδύνων.

ια) Προστασία δεδομένων (άρθρο 16 και αιτιολογική παράγραφος 25) - προκειμένου να 
προωθηθεί η καινοτομία στον κλάδο, αναγνωρίστηκε από το Συμβούλιο η ανάγκη 
προστασίας νέων επιστημονικών στοιχείων και/ή επιστημονικών στοιχείων που αποτελούν 
αντικείμενο δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας για περίοδο πενταετίας. Αυτά τα 
προστατευμένα δεδομένα δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται προς υποστήριξη άλλης αίτησης 
χωρίς τη συγκατάθεση του προηγούμενου αιτούντος, και η έγκριση περιορίζεται στον 
προηγούμενο αιτούντα κατά την περίοδο της πενταετίας εκτός εάν ένας μεταγενέστερος 
αιτών αποκτήσει έγκριση χωρίς να παραπέμψει στα εν λόγω δεδομένα που αποτελούν 
αντικείμενο δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό καλύπτει πλήρως την τροπολογία 
77. Παρότι η τροπολογία 25 δεν έγινε αποδεκτή αυτή καθαυτή, το πνεύμα της αντανακλάται 
στο άρθρο 16.

ιβ) Ενημέρωση του κοινού (άρθρο 17) - περιλήψεις των αιτήσεων, πορίσματα τυχόν 
διαβουλεύσεων σχετικά με το καθεστώς των τροφίμων και τους καταλόγους εγκεκριμένων 
νέων τροφίμων πρέπει να είναι διαθέσιμα στο κοινό, οι δε κατάλογοι να εκτίθενται στην 
ενιαία σχετική ιστοσελίδα. Αυτό συνάδει με τις τροπολογίες 41, 53 και 67, με μέρος της 
τροπολογίας 40 και καλύπτει κατ’ αρχήν την τροπολογία 64.

ιγ) Μεταβατικά μέτρα (άρθρο 23 και αιτιολογική παράγραφος 29) - εκκρεμής αίτηση που 
υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 θα εξετάζεται βάσει 
του παρόντος κανονισμού μόνον αν έχει διαβιβασθεί η αρχική έκθεση αξιολόγησης βάσει του 
άρθρου 6 παράγραφος 3) και δεν απαιτήθηκε πρόσθετη αξιολόγηση ούτε προβλήθηκαν 
ενστάσεις από κράτη μέλη. Αυτό συνάδει με τις τροπολογίες 88 και 89.
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Εκτός από τις προαναφερθείσες τροπολογίες ενσωματώθηκαν στην κοινή θέση οι 

τροπολογίες 7, 42, 44, 45 οι οποίες είναι τεχνικής/ συντακτικής υφής και αποσκοπούν στη 

βελτίωση της σαφήνειας του κειμένου.

Δεδομένου του ότι η Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ετέθη σε ισχύ την 

1η Δεκεμβρίου 2009, το Συμβούλιο χρειάστηκε να αναπροσαρμόσει τις διατάξεις της 

πρότασης της Επιτροπής σχετικά με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στη ΣΛΕΕ. Το 

Συμβούλιο συμφώνησε ότι με τις κάτωθι διατάξεις ανατίθενται στην Επιτροπή εκτελεστικές 

εξουσίες (άρθρο 291, παρ. 2 της ΣΛΕΕ) :

 άρθρο 3, παρ. 4 : θέσπιση περαιτέρω κριτηρίων για την αποσαφήνιση των ορισμών των 

στοιχείων (i) έως (iv) του σημείου α) και των σημείων γ), δ) και ε) του άρθρου 3, 

παράγραφος 2,  που ενδέχεται να εγκριθούν,

 άρθρο 11, παρ. 5 : επικαιροποίηση του καταλόγου των παραδοσιακών τροφίμων από 

τρίτες χώρες,

 άρθρο 16, παρ. 5 : επικαιροποίηση του καταλόγου της ΕΕ σε περίπτωση προστασίας των 

δεδομένων πριν τη λήξη της πενταετούς περιόδου για την προστασία των δεδομένων,

 άρθρο 27, παρ.2 : τα μεταβατικά μέτρα για την εφαρμογή του άρθρου 27, παρ. 1 που 

ενδέχεται να θεσπισθούν,

 άρθρο 9 : επικαιροποίηση του καταλόγου νέων τροφίμων της ΕΕ. Ο κανονισμός (ΕΚ) 

1331/2008 ενδέχεται να πρέπει να τροποποιηθεί προς το σκοπό αυτόν (βλ.άρθρο 28 της 

θέσης του Συμβουλίου).

Όπως αναφέρεται στο σημείο γ) ανωτέρω, το Συμβούλιο συμφώνησε ότι η θέσπιση 

κριτηρίων για την αξιολόγηση του κατά πόσον ένα νέο είδος τροφίμου χρησιμοποιείτο για 

ανθρώπινη κατανάλωση σε σημαντικό βαθμό εντός της ΄Ενωσης πριν τις 15 Μαΐου 1997, 

πριν την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού (δηλ. 24 μήνες μετά την 

έναρξη ισχύος του), θα πρέπει ανατεθεί στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 290 της 

ΣΛΕΕ.
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2.2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν εγκρίθηκαν

Το Συμβούλιο δεν ενέκρινε 46 τροπολογίες για τους εξής λόγους:

i) Τροπολ. 2: το υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου και των 

συμφερόντων των καταναλωτών σε σχέση με τα τρόφιμα και η αποτελεσματική 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς είναι οι δύο κύριοι στόχοι του δικαίου της ΕΕ για τα 

τρόφιμα (άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002). Οι δύο αυτές πτυχές 

καλύπτονται από τις αιτιολογικές παραγράφους 1 και 2.

ii) Τροπολ. 9: όπως διευκρινίστηκε ανωτέρω στο σημείο γ), το βασικό κριτήριο για να 

αξιολογηθεί ένα τρόφιμο ως νέο είδος τροφίμου παραμένει η χρήση του για ανθρώπινη 

κατανάλωση σε σημαντικό βαθμό εντός της Ένωσης πριν από τις 15 Μαΐου 1997.

Τροποποιημένη μοριακή δομή, μικροοργανισμοί, μύκητες, φύκια, νέα στελέχη 

μικροοργανισμών καθώς και συμπυκνώματα ουσιών συνεχίζουν να εμπίπτουν στον εν 

λόγω ορισμό και δεν υπάρχει λόγος να καταχωρηθούν ξεχωριστά.

iii) Τροπολ. 22: Η ΕΑΑΤ συνεργάζεται με τα κράτη μέλη κατά την προετοιμασία των 

γνωμοδοτήσεών της και μπορεί να χρησιμοποιεί ένα δίκτυο όπως προβλέπεται από το 

άρθρο 36 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και από τον κανονισμό της επιτροπής 

(ΕΚ) αριθ. 2230/2004.

iv) Δοκιμές σε ζώα (τροπολογίες 21, 87) - το θέμα των δοκιμών σε ζώα, ιδίως η αποφυγή 

δοκιμών σε σπονδυλωτά ζώα και η ανταλλαγή των αποτελεσμάτων των δοκιμών, δεν 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Σύμφωνα με το άρθρο 9 

παράγρ. 2) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 (Κοινή διαδικασία έγκρισης), η 

ΕΑΑΤ θα υποβάλει πρόταση σχετικά με τα δεδομένα που απαιτούνται για την 

αξιολόγηση κινδύνων που αφορούν τα νέα τρόφιμα, όπου να αναγνωρίζεται η ανάγκη 

αποφυγής των περιττών δοκιμών σε ζώα.
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v) Απαγόρευση της παραγωγής τροφίμων, της διάθεσης στην αγορά και των εισαγωγών 

κλωνοποιημένων ζώων και των απογόνων τους (τροπολογίες 5, 10, 12, 14, 91 (σημείο 

2(βα)), 92 (σημείο 2(α)(ii) και 2(γα)), 51 (δεύτερο μέρος) - το Συμβούλιο δεν μπορεί να 

συμφωνήσει με τον άμεσο αποκλεισμό τροφίμων παραγομένων από κλωνοποιημένα ζώα 

και τους απογόνους τους από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού /βλ. σημείο δ) 

ανωτέρω). Ας σημειωθεί επίσης ότι η Επιτροπή έχει δικαίωμα πρωτοβουλίας για να 

προτείνει ενωσιακή νομοθεσία και δεν μπορεί να υποχρεωθεί από μια νομοθετική πράξη 

να υποβάλει νομοθετική πρόταση.

vi) Νανοϋλικά

α. τροπ. 13: δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για τα νέα τρόφιμα· 

Εφαρμόζεται ο κανονισμός (ΕΚ) 1935/2004 σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα 

που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

β. τροπ. 90: είναι υπερβολική η συστηματική ειδική σήμανση των συστατικών που 

έχουν μορφή νανοϋλικών σύμφωνα με ο άρθρο 9 παρ. 2) απαιτείται να εξετάζονται 

κατά περίπτωση οι προϋποθέσεις ειδικής σήμανσης.

γ. τροπ. 50: σε περίπτωση αμφιβολιών σχετικά με την ασφάλεια τροφίμων που 

περιέχουν νανοϋλικά ισχύει η αρχή της προφύλαξης. Ακόμη, η ημερομηνία 

εφαρμογής του κανονισμού μετατέθηκε είκοσι τέσσερις μήνες αργότερα, ούτως 

ώστε να υπάρχει πρόσθετος χρόνος για την ανάπτυξη μεθόδων αξιολόγηση των 

κινδύνων ως προς τα τεχνικώς επεξεργασμένα νανοϋλικά.

vii) Καθορισμός του καθεστώτος των τροφίμων (τροπ. 18 και μέρος της τροπ. 40): οι 

τροπολογίες δεν συνάδουν με την προσέγγιση που συμφωνήθηκε στο Συμβούλιο (βλ. 

σημείο δ) ανωτέρω).



11261/09 REV 3ADD 1 ΠΜ/θμ 13
DG Ι EL

viii) Πρόσθετα κριτήρια για την αξιολόγηση κινδύνων από την ΕΑΑΤ
δ. τροπ. 70: η παραπομπή στο άρθρο 6 (άρθρο 8 στην κοινή θέση) δεν είναι 

ενδεδειγμένη, διότι αφορά προϋποθέσεις που πρέπει να εξετάζονται στο στάδιο της 
διαχείρισης των κινδύνων και όχι κατά την αξιολόγηση κινδύνων που διενεργεί η 
ΕΑΑΤ.

ε. τροπ. 71: παρεμβάλλεται στις εσωτερικές διαδικασίες της ΕΑΑΤ· κατά την 
αξιολόγηση της ασφάλειας τροφίμων η ΕΑΑΤ μπορεί να εξετάσει επίσης άλλες 
πτυχές εκτός από τις επιβλαβείς και τοξικές επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία.

στ. τροπ. 74: δεν ανήκει στο στάδιο αξιολόγησης των κινδύνων· η γνωμοδότηση της 
Ευρωπαϊκής Ομάδας Δεοντολογίας της Επιστήμης και των Νέων Τεχνολογιών 
μπορεί να ζητείται με αίτηση κράτους μέλους και να εξετάζεται στη συνέχεια στο 
στάδιο διαχείρισης κινδύνων.

ix) Πρόσθετες προϋποθέσεις για την έγκριση νέων τροφίμων (διαχείριση κινδύνων)
ζ. τροπ. 23: οι δεοντολογικές πτυχές μπορούν να εξετάζονται στο στάδιο διαχείρισης των 

κινδύνων· είναι ανεφάρμοστη η αξιολόγηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Περιβάλλοντος (ΕΟΠ).

η. τροπ. 43: δεν είναι αναγκαία, εφόσον οι πτυχές στις οποίες αναφέρεται αυτή η 
τροπολογία λαμβάνονται υπόψη από την ΕΑΑΤ στο στάδιο αξιολόγησης των 
κινδύνων.

θ. τροπ. 47: ανεφάρμοστη· δεν είναι ούτε αναγκαίο ούτε εφικτό να ζητείται η 
γνωμοδότηση του ΕΟΠ για κάθε αίτηση έγκρισης νέων τροφίμων.

ι. τροπ. 48: η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Ομάδας Δεοντολογίας των Επιστημών 
και των Νέων Τεχνολογιών δεν μπορεί να ζητείται για κάθε αίτηση έγκρισης νέων 
τροφίμων. Εάν ζητηθεί, όπως προβλέπεται από το άρθρο 15, θα ληφθεί υπόψη στο 
στάδιο διαχείρισης κινδύνων.

ια. τροπ. 49: οι πτυχές στις οποίες αναφέρεται αυτή η τροπολογία λαμβάνονται υπόψη 
από την ΕΑΑΤ στο στάδιο αξιολόγησης των κινδύνων και καλύπτονται μάλλον από 
τις προϋποθέσεις χρήσης και πρόσθετης ειδικής σήμανσης σύμφωνα με το άρθρο 9 
παρ. 2).

x) Αρχή της προφύλαξης (τροπολογίες 1 (δεύτερο μέρος), 19, 52) - η αρχή της προφύλαξης 
που θεσπίζεται στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 εφαρμόζεται πάντα. 
Στην αρχήν αυτή παραπέμπει η αιτιολογική παράγραφος 18. Δεν είναι συνεπώς αναγκαίο 
να επαναλαμβάνεται σε άλλες αιτιολογικές παραγράφους και ως πρόσθετη προϋπόθεση 
έγκρισης.
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xi) Πρόσθετες προδιαγραφές για την καταχώρηση νέων τροφίμων στον κατάλογο της ΕΕ:

ιβ. τροπ. 54: όλα τα σημεία στα οποία αναφέρεται, καλύπτονται ήδη από τον κανονισμό, 

εκτός από το σημείο στ), το οποίο δεν είναι σαφές, δεδομένου ότι οι απαιτήσεις 

παρακολούθησης και οι επιθεωρήσεις είναι δύο διαφορετικά θέματα βάσει του 

κανονισμού αριθ. 88/2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων.

ιγ. τροπ. 57: σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2) η ύπαρξη ανεπιθύμητων ουσιών στα νέα 

τρόφιμα ελέγχεται ήδη με προδιαγραφές για τα τρόφιμα και ο περιορισμός της έκθεσης 

σε ουσίες παρούσες στα νέα τρόφιμα θα καλυφθεί από τις «προϋποθέσεις χρήσης» και 

μπορεί να θεσπίζεται βάσει γνωμοδότησης της ΕΑΑΤ.

xii) Παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην αγορά (τροπολογίες 55 και 75) - είναι δυσανάλογη 

η συστηματική παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην αγορά και η αναθεώρηση των 

εγκρίσεων μετά το πέρας πενταετίας για όλα τα νέα τρόφιμα που διατέθηκαν στην αγορά.

Θα αποτελούσε διοικητικό φόρτο για τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων και τις 

αρχές των κρατών μελών. Το άρθρο 14 παρέχει τη δυνατότητα να επιβληθεί 

παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην αγορά κατά περίπτωση. Οι παραγωγοί 

υποχρεούνται να ενημερώνουν την Επιτροπή για κάθε νέο επιστημονικό ή τεχνικό 

στοιχείο που μπορεί να επηρεάσει την αξιολόγηση της ασφάλειας κατά τη χρήση νέων 

τροφίμων που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά της ΕΕ.

xiii) Σήμανση των νέων τροφίμων (τροπολογίες 60 και 62) - η συστηματική σήμανση όλων των 

νέων τροφίμων (τροπ. 62) είναι δυσανάλογη και θα μπορούσε να αποτελέσει διοικητικό 

φόρτο. Ειδικές απαιτήσεις σήμανσης είναι πιθανές σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2). Η 

σήμανση προϊόντων που παράγονται από ζώα τα οποία έχουν σιτισθεί με γενετικώς 

τροποποιημένες ζωοτροφές (τροπ. 60) δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 

(έχει αποκλεισθεί ρητώς ο κανονισμός (ΕΚ) 1829/2003).

xiv) Παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες χώρες (τροπολογίες 28, 64 και 66): το Συμβούλιο 

ενέκρινε διαφορετική διαδικασία έγκρισης αυτών των τροφίμων από αυτήν που προτείνει 

η Επιτροπή (βλ. ανωτέρω σημείο η)).
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xv) Διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Ομάδας Δεοντολογίας για τις επιστήμες και τις Νέες 

Τεχνολογίες (ΕΟΔ)(τροπ.29): η διατύπωση της αιτιολογικής παραγράφου 28 από το 

Συμβούλιο αντιστοιχεί καλύτερα στο περιεχόμενο του άρθρου 15 σχετικά με τις 

διαβουλεύσεις της ΕΟΔ (βλ. ανωτέρω σημείο ι)).

xvi) Ευθυγράμμιση προθεσμιών για την έγκριση ισχυρισμού υγείας και νέου τροφίμου σε 

περίπτωση προστασίας δεδομένων (τροπολογίες 27, 80) - η εν λόγω ευθυγράμμιση μπορεί 

να είναι επιθυμητή, αλλά είναι δύσκολη η πρακτικής της κατοχύρωση, δεδομένου ότι οι 

αξιολογήσεις γίνονται βάσει διαφόρων χρονοδιαγραμμάτων και οι δύο αποφάσεις 

λαμβάνονται χωριστά.

xvii) Τροπολ.61: ενημερώνει τον κατάλογο της ΕΕ σε περίπτωση που αποφασιστεί προστασία 

δεδομένων σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία, και αυτά είναι ατομικές εγκρίσεις και 

όχι μέτρα γενικής εμβέλειας.

xviii) Τροπολογίες 51 και 91 (υποπαράγραφος 2α)): η έγκριση προσθέτων στα τρόφιμα, 

ενζύμων τροφίμων και αρτυμάτων τροφίμων, στα οποία εφαρμόζεται νέα παραγωγική 

διαδικασία που προκαλεί σημαντικές αλλαγές διέπεται ήδη από την τομεακή νομοθεσία 

για τα πρόσθετα τροφίμων (άρθρο 12 και αιτιολογική παράγραφος 11 του κανονισμού 

1333/2008), τα ένζυμα (άρθρο 14 και αιτιολογική παράγραφος 12 του κανονισμού 

1333/2008), και τα αρτύματα (άρθρο 19 του κανονισμού 1334/2008). Για τις εν λόγω 

εγκρίσεις εφαρμόζεται η κοινή διαδικασία έγκρισης.

xix) Τροπολ.78: το Συμβούλιο δεν εξέτασε το θέμα των ερευνητικών προγραμμάτων που να 

χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και/ ή από πηγές του δημοσίου.

xx) Τροπολ.81: Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της 

συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων (περιλαμβανομένου του 

κανονισμού για τα νέα τρόφιμα) εφαρμόζεται, και δεν υπάρχει λόγος να επαναλαμβάνεται.

xxi) Τροπολ.82: Το Συμβούλιο συμφώνησε να μεταθέσει την ημερομηνία εφαρμογής του 

κανονισμού κατά είκοσι τέσσερις μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης. Η ίδια 

προθεσμία παρέχεται στα κράτη μέλη για να κοινοποιήσουν διατάξεις σχετικά με 

κυρώσεις.
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xxii) Τροπολ.83: Δεν είναι αναγκαία· συντρέχει επικάλυψη εφαρμοστέων διατάξεων των 

άρθρων 53 και 54 του κανονισμού 178/2002.

Το Συμβούλιο δεν αποδέχτηκε τις τροπολογίες 8 και 85 διότι είναι ασαφείς, και τις τροπολογίες 4, 

17, 51 (πρώτο μέρος), διότι το περιεχόμενό τους είναι αυτονόητο και δεν προσθέτουν κανένα 

όφελος.

ΙV. Συμπεράσματα

Το Συμβούλιο πιστεύει ότι η θέση σε πρώτη ανάγνωση συνθέτει ισόρροπα ανησυχίες και 

συμφέροντα σεβόμενη τους στόχους του κανονισμού. Προσβλέπει σε εποικοδομητική 

συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκειμένου να εκδοθεί σύντομα ο κανονισμός και 

να διασφαλιστεί υψηλού επιπέδου προστασία της ανθρώπινης υγείας και των καταναλωτών.

_____________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 5 Μαρτίου 2010 (09.03)
(OR. fr)

Διοργανικός φάκελος :
2008/0002 (COD)

6163/10

CODEC 90
DENLEG 18

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A»
της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου
προς : ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ / ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Θέμα : Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

τα νέα τρόφιμα, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 
και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 και του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής (πρώτη ανάγνωση) (ΝΠ+Δ)
- Έγκριση
α) της θέσης του Συμβουλίου
β) του σκεπτικού του Συμβουλίου

1. Στις 15 Ιανουαρίου 2008, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο την προαναφερόμενη 

πρόταση1, η οποία βασίζεται στο άρθρο 95 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

2. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή διατύπωσε τη γνώμη της στις 

29 Μαΐου 20082.

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διατύπωσε τη γνώμη του σε πρώτη ανάγνωση στις 

25 Μαρτίου 20093.

                                               
1 Έγγραφο 5431/08.
2 ΕΕ C 224, 30.08.2008, σ. 81.
3 Έγγραφο 7990/09.
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4. Κατά την 2952η σύνοδό του της 22ας Ιουνίου 2009, το Συμβούλιο «Γεωργία» κατέληξε σε 

πολιτική συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση ως προς τη θέση του Συμβουλίου επί του 

προαναφερόμενου κανονισμού.

5. Η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων καλείται να εισηγηθεί στο Συμβούλιο:

- να εκδώσει, με αποχή της Ελλάδας και του Ηνωμένου Βασιλείου και λαμβάνοντας 

υπόψη τη θέση της Επιτροπής, ως σημείο «Α» της ημερήσιας διάταξης προσεχούς του 

συνόδου, τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση, ως έχει στο έγγραφο 

11261/2/09 REV 2 και το σκεπτικό ως έχει στο έγγραφο 11261/1/09 ADD 1 REV 1,

- να αποφασίσει να καταχωρήσει στα πρακτικά της συνόδου του τις δηλώσεις που 

περιέχονται στις προσθήκες 1 και 2 του ανά χείρας σημειώματος.

________________________
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ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/Α»
της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου
προς : την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων / το Συμβούλιο
Θέμα : Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

τα νέα τρόφιμα, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 
και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 και του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής (Πρώτη ανάγνωση) (ΝΠ+Δ)
- Έγκριση
(α) της θέσης του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση
(β) του σκεπτικού του Συμβουλίου
- Δηλώσεις

Δήλωση 24 κρατών μελών

σχετικά με όλες τις πτυχές των τεχνικών κλωνοποίησης των ζώων

Σημειώνουμε ότι το Συμβούλιο συμφωνεί πως λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών που έχουν οι 

τεχνικές κλωνοποίησης ζώων, όπως η μέθοδος πυρηνικής μεταφοράς σωματικών κυττάρων, ο 

κανονισμός σχετικά με τα νέα τρόφιμα δεν μπορεί να καλύψει όλα τα ζητήματα κλωνοποίησης.

                                               
 Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία,

Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, 
Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία και Φινλανδία.
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Σημειώνουμε επίσης ότι η πλειοψηφία των κρατών μελών είναι της άποψης ότι τα τρόφιμα που 

παράγονται από ζώα που προέρχονται από τεχνικές κλωνοποίησης και από τους απογόνους τους, 

θα πρέπει να ρυθμίζονται με ειδική νομοθεσία. Ως εκ τούτου, τα τρόφιμα αυτά θα πρέπει να 

εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για τα νέα τρόφιμα μόλις αρχίσει η εφαρμογή 

της ειδικής νομοθεσίας. Στο μεταξύ, και προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν νομικά κενά, οι 

τροφές αυτές θα πρέπει να καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για τα νέα 

τρόφιμα.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να εκτιμηθούν προσεκτικά όλες οι σχετικές πτυχές της τεχνικής 

κλωνοποίησης, και δη η υγεία των ζώων, η καλή διαβίωση των ζώων, ζητήματα δεοντολογίας, η 

ασφάλεια των τροφίμων και πτυχές που σχετίζονται με το εμπόριο.

Ενόψει του αποτελέσματος της εκτίμησης αυτής, σημειώνουμε ότι η πλειοψηφία των κρατών 

μελών συμφωνεί να ζητήσει από την Επιτροπή να υποβάλει στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο πρόταση για ειδική νομοθεσία η οποία θα καλύπτει όλες τις πτυχές των τεχνικών 

κλωνοποίησης.

Δήλωση του Ηνωμένου Βασιλείου και των Κάτω Χωρών

Οι Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο επιθυμούν να δηλώσουν ότι δεν μπορούν να παρέχουν 

την υποστήριξή τους στη δήλωση των 24 κρατών μελών και δη να τονίσουν ότι είναι σημαντικό να 

γίνει αποδεκτή ως αρχή η ανάγκη μιας τεκμηριωμένης νομοθεσίας και να μην αποφασίζονται 

νομοθετικές λύσεις προτού ολοκληρωθούν λεπτομερείς εκτιμήσεις.

Τα κράτη μέλη ζητούν στη δήλωσή τους να υποβάλει η Επιτροπή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

στο Συμβούλιο πρόταση για ειδική νομοθεσία όσον αφορά όλες τις πτυχές των τεχνικών 

κλωνοποίησης. Οι Κάτω Χώρες και το ΗΒ αναγνωρίζουν ότι μπορεί να χρειαστεί ειδική νομοθεσία 

για τα τρόφιμα που παράγονται από ζώα με τεχνική κλωνοποίησης και από τους απογόνους τους. 

Έως τότε ωστόσο, δεδομένου ότι η Επιτροπή έχει αναλάβει να εκτιμήσει την ανάγκη αυτής της 

νομοθεσίας και έχει υποβάλει έκθεση στο Συμβούλιο και το ΕΚ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 24 

παρ. 2 του κειμένου της θέσης σε πρώτη ανάγνωση, πιστεύουν ότι είναι πρόωρο, όσο δεν είναι 

γνωστό το αποτέλεσμα της έκθεσης της Επιτροπής και εφόσον δεν έχει προκύψει η ανάγκη μιας 

λεπτομερούς εκτίμησης των επιπτώσεων, να γίνει έκκληση για ευρείας κλίμακας νομοθεσία.
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Δήλωση της Ελλάδας 

Η Ελλάδα απέχει από την ψηφοφορία για τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση επί της 

πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα νέα τρόφιμα, για 

την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 και για την κατάργηση του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 258/97 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής.

Η Ελλάδα θεωρεί ότι δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω πρότασης. 

τα τρόφιμα που παράγονται από ζώα, στην αναπαραγωγή των οποίων εφαρμόζεται η τεχνική της 

κλωνοποίησης, και από τους απογόνους τους, Πιστεύουμε ότι, για λόγους προστασίας της 

ανθρώπινης υγείας, της υγείας και ευζωίας των ζώων και της αειφορίας του περιβάλλοντος, θα 

πρέπει να απαγορευτεί η διάθεση των εν λόγω τροφίμων στην εσωτερική αγορά.

Η θέση μας αυτή υπαγορεύεται και από την ανάγκη εφαρμογής της «αρχής της προφύλαξης», 

δεδομένου ότι, από τα μέχρι στιγμής επιστημονικά δεδομένα, δεν μπορούν να αποκλειστούν 

πιθανοί μελλοντικοί κίνδυνοι, προερχόμενοι από την εφαρμογή της τεχνικής κλωνοποίησης των 

ζώων για την παραγωγή τροφίμων. Σημειώνουμε επιπλέον ότι η θέση μας αυτή διερμηνεύει τη 

μεγάλη ευαισθησία του συνόλου της ελληνικής κοινής γνώμης και την αρνητική προσέγγισή της 

στο θέμα των τροφίμων από κλωνοποιημένα ζώα.

Δήλωση της Γερμανίας

Στο πλαίσιο των συζητήσεων με σκοπό την προσαρμογή της πρότασης κανονισμού του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα νέα τρόφιμα στη Συνθήκη για τη λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), η Γερμανία εξέφρασε σοβαρές επιφυλάξεις ως προς την 

επιλεγείσα προσέγγιση που συνίσταται μεν στην υπαγωγή των νέων τροφίμων στο πεδίο 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για τα 

πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τις αρωματικές ύλες τροφίμων, αλλά η οποία ωστόσο 

προβλέπει διαφορετική διαδικασία έγκρισης από εκείνη που εφαρμόζεται στις ουσίες που 

εμπίπτουν ήδη στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Οι επιφυλάξεις αυτές δεν έχουν αρθεί.

Ωστόσο, αποβλέποντας στην επίτευξη συμβιβαστικής λύσης και στην υιοθέτηση της κοινής θέσης, 

η Γερμανία συμφωνεί με την προτεινόμενη προσέγγιση που συνίσταται στην προσαρμογή του 

κανονισμού στη ΣΛΕΕ και παραιτείται των επιφυλάξεων που είχε διατυπώσει.
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Η Γερμανία εξάλλου δεν έχει πειστεί ότι δικαιολογείται σχετική τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1331/2008 μέσω ειδικής ρύθμισης για τα νέα τρόφιμα. Μεταξύ των βασικών στόχων του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97, περιλαμβάνεται και η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 στα νέα τρόφιμα, καθώς και η εφαρμογή της προβλεπόμενης 

στον εν λόγω κανονισμό διαδικασία έγκρισης στα νέα τρόφιμα. Η επιλεγείσα προσέγγιση δεν θα 

επιτρέψει να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος στόχος της εναρμόνισης των διαδικασιών έγκρισης στον 

τομέα των τροφίμων.

Επίσης, εξακολουθούν να χρήζουν ρυθμίσεως ορισμένα οριζόντια θέματα, τα οποία μπορεί να είναι 

καθοριστικής σημασίας για το παρόν σχέδιο κανονισμού.

_________________
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2010 (10.03)
(OR. en)

Διοργανικός φάκελος :
2008/0002 (COD)
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/Α»
της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου
προς : την ΕMA / το Συμβούλιο
Θέμα : Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 

τα νέα τρόφιμα, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 
και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 και του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής (Πρώτη ανάγνωση) (ΝΠ+Δ)
- Έγκριση
(α) της θέσης του Συμβουλίου
(β) του σκεπτικού του Συμβουλίου
- Δήλωση της Επιτροπής

Δήλωση της Επιτροπής

Η πολιτική συμφωνία του Συμβουλίου τον Ιούνιο του 2009 έκρινε ότι η προσαρμογή του ορισμού 

των τεχνολογικά επεξεργασμένων νανοϋλικών στην πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας και 

στους ορισμούς που θα συμφωνηθούν εν συνεχεία σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει να γίνεται

σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο. Στην παρούσα θέση του Συμβουλίου σε πρώτη 

ανάγνωση, η προσαρμογή αυτού του ορισμού περιορίζεται στη θέσπιση πρόσθετων κριτηρίων για 

την αποσαφήνισή του.
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Κατά πρώτον, αυτή η τροποποίηση προϋποθέτει ότι κάθε προσαρμογή του ίδιου του ορισμού θα 

είναι δυνατή μόνον μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας. Η Επιτροπή αντιτίθεται σε αυτόν 

τον περιορισμό καθώς θα εμπόδιζε την αποτύπωση της πιο πρόσφατης επιστημονικής προόδου και 

θα είχε αρνητικές συνέπειες για την καινοτομία στη βιομηχανία τροφίμων.

Επιπλέον, η Επιτροπή αντιτίθεται στη θέσπιση πρόσθετων κριτηρίων για την αποσαφήνιση 

ορισμών μέσω εκτελεστικών πράξεων βάσει του άρθρου 291 ΣΛΕΕ. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η 

θέσπιση αυτών των κριτηρίων συνεπάγεται την  προσθήκη μη ουσιωδών στοιχείων του κανονισμού 

και, συνεπώς, τα κριτήρια θα πρέπει να θεσπιστούν μέσω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων βάσει του 

άρθρου 290 ΣΛΕΕ. Τούτο ισχύει για τους ορισμούς του άρθρου 3 παρ. 2 στοιχείο α), περίπτωση (i) 

έως (iv) σχετικά με τις υποκατηγορίες νέων τροφίμων, το άρθρο 3 παρ. 2 στοιχείο γ) για τα 

τεχνολογικά επεξεργασμένα νανοϋλικά, και το 3 παρ. 2 στοιχεία δ) και ε) σχετικά με τα 

παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες χώρες.

______________
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Βρυξέλλες, 24.3.2010 
COM(2010)124 τελικό 

2008/0002 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
σύµφωνα µε το άρθρο 294 παράγραφος 6 της συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

σχετικά µε τη 

θέση του Συµβουλίου για την έκδοση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου για τα νέα τρόφιµα, ο οποίος τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 

1331/2008 και καταργεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 258/97 και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1852/2001 της Επιτροπής 
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2008/0002 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
σύµφωνα µε το άρθρο 294 παράγραφος 6 της συνθήκης για τη λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

σχετικά µε τη 

θέση του Συµβουλίου για την έκδοση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου για τα νέα τρόφιµα, ο οποίος τροποποιεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 

1331/2008 και καταργεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 258/97 και τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 
1852/2001 της Επιτροπής 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο 
[έγγραφο COM(2007) 872 τελικό – 2008/0002COD]: 

[14 Ιανουαρίου 2008] 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής 
και Κοινωνικής Επιτροπής: 

[29 Μαΐου 2008] 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σε πρώτη ανάγνωση: 

[25 Μαρτίου 2009] 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης: [*…] 

Ηµεροµηνία έκδοσης της θέσης του Συµβουλίου: [15 Μαρτίου 2010] 

* Λαµβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στο Συµβούλιο κατά την περίοδο της 
πρώτης ανάγνωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή δεν έκρινε 
αναγκαίο να καταρτίσει αναθεωρηµένη πρόταση, αλλά διατύπωσε τις απόψεις 
της για τις τροπολογίες του Κοινοβουλίου στο έγγραφο SP(2009)3060, το 
οποίο διαβιβάστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 11 Σεπτεµβρίου 2009. 

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

1. Η έγκριση και η χρήση νέων τροφίµων ρυθµίζονται σε επίπεδο ΕΕ από το 
1997, όταν εκδόθηκε ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Συµβουλίου. 
Σκοπός του σχεδίου κανονισµού είναι η επικαιροποίηση και η αποσαφήνιση 
του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την έγκριση και τη διάθεση νέων 
τροφίµων στην αγορά, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια των 
τροφίµων, την προστασία της δηµόσιας υγείας και των συµφερόντων των 
καταναλωτών και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Το σχέδιο 
κανονισµού καταργεί τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 258/97 και τον κανονισµό 
(ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της Επιτροπής. 
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2. Η παρούσα πρόταση στοχεύει να βελτιώσει και να οργανώσει συγκεντρωτικά, 
σε επίπεδο Ένωσης, τη διαδικασία έγκρισης που προβλέπεται από τον 
κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1331/2008, ο οποίος καθιέρωσε την κοινή διαδικασία 
έγκρισης. Η πρόταση προβλέπει ειδική διαδικασία έγκρισης για τα 
παραδοσιακά τρόφιµα από τρίτες χώρες και αποσαφηνίζει τον ορισµό των 
νέων τροφίµων, συµπεριλαµβανοµένων των νέων τεχνολογιών που έχουν 
αντίκτυπο στα τρόφιµα.  

3. Η ισχύουσα διαδικασία για επεκτάσεις της χρήσης καταργείται και οι εγκρίσεις 
που αφορούν συγκεκριµένους αιτούντες αντικαθίστανται από γενικές 
εγκριτικές αποφάσεις, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία χορηγείται 
προστασία δεδοµένων για καινοτόµα τρόφιµα. 

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

3.1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Η θέση του Συµβουλίου αντανακλά το αποτέλεσµα της εξέτασης της πρότασης 
της Επιτροπής και λαµβάνει υπόψη τις τροπολογίες που ψηφίστηκαν από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 

 Η Επιτροπή δέχτηκε όλες τις αλλαγές που έκανε το Συµβούλιο στην πρότασή 
της, µε εξαίρεση την υπαγωγή των απογόνων (πρώτης γενιάς) των 
κλωνοποιηµένων ζώων στο πεδίο εφαρµογής της πρότασης και µερικές 
τροποποιήσεις που έγιναν λόγω της έναρξης ισχύος της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3.2. ΚΥΡΙΕΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 Το Συµβούλιο συµπεριέλαβε στη θέση του διάφορες τροπολογίες που 
εγκρίθηκαν σε πρώτη ανάγνωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έγιναν 
επίσης δεκτές από την Επιτροπή. 

α) Στόχοι του κανονισµού 

 Η θέση του Συµβουλίου (άρθρο 1 και αιτιολογικές σκέψεις 1 και 2) 
επέκτεινε τους στόχους του κανονισµού στην προστασία του 
περιβάλλοντος και την καλή µεταχείριση των ζώων, βάσει των 
τροπολογιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτοί οι στόχοι συνάδουν 
µε άλλες ειδικές νοµοθετικές πράξεις για τα τρόφιµα, οι οποίες έχουν 
επικαιροποιηθεί, και µπορούν να υποστηριχθούν από την Επιτροπή.  

β) Παραδοσιακά τρόφιµα από τρίτες χώρες 

 Η πρόταση της Επιτροπής πρόβλεψε απλουστευµένη διαδικασία, που 
βασίζεται στην κοινοποίηση από κάθε ενδιαφερόµενο µέρος, πριν από τη 
διάθεση στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των παραδοσιακών 
τροφίµων από τρίτες χώρες που διαθέτουν αποδεδειγµένο ιστορικό 
ασφαλούς χρήσης. 
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 Το Συµβούλιο απέρριψε αυτή τη διαδικασία, διότι επιθυµεί να 
διατυπώνεται επιστηµονική γνώµη από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίµων και να ζητείται η γνώµη των κρατών µελών 
όσον αφορά την έγκριση της διάθεσης παραδοσιακών τροφίµων από 
τρίτες χώρες στην αγορά της ΕΕ. Ωστόσο, το Συµβούλιο συµφώνησε στη 
θέσπιση µιας ειδικής διαδικασίας (άρθρο 11 παράγραφοι 3 και 5) µε πιο 
σύντοµες προθεσµίες (9 µήνες αντί 18 µηνών). Η Επιτροπή υποστηρίζει 
αυτή τη συµβιβαστική λύση. 

γ) Nανοτεχνολογίες 

 Όσον αφορά τις νανοτεχνολογίες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε να 
υπάρξει νοµικός ορισµός των νανοϋλικών και να προβλεφθεί η 
υποχρεωτική επισήµανση αυτών των προϊόντων. 

 Σχετικά µε την επισήµανση, το Συµβούλιο θεωρεί ότι οι ενδεδειγµένοι 
κανόνες επισήµανσης πρέπει να επιβάλλονται µε την εγκριτική απόφαση 
σε περιπτωσιολογική βάση. 

 Η θέση του Συµβουλίου [άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) σηµείο iv) 
και άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ)] προβλέπει τη διατύπωση ορισµού 
για τα «τεχνητά κατασκευασµένα νανοϋλικά» και τη συστηµατική 
αξιολόγηση και έγκριση, πριν από τη διάθεση στην αγορά, όλων των 
συστατικών τροφίµων που περιέχουν τα εν λόγω νανοϋλικά. 

 Η Επιτροπή υποστηρίζει αυτές τις τροπολογίες. 

δ) Κλωνοποίηση ζώων 

 Όσον αφορά την κλωνοποίηση, οι θέσεις µεταξύ του Συµβουλίου και του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαφέρουν σηµαντικά. Οι τροπολογίες του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι υπέρ της αφαίρεσης των προϊόντων που 
προέρχονται από κλώνους ή απογόνους τους από το πεδίο εφαρµογής και 
υπέρ της απαγόρευσης της χρήσης των τροφίµων που προέρχονται από 
κλώνους ή απογόνους τους. Εναλλακτικά, το Κοινοβούλιο προτείνει να 
διατηρηθεί τουλάχιστον το ισχύον καθεστώς, έως ότου θεσπιστεί ειδική 
νοµοθεσία. Αυτός ο αποκλεισµός από το πεδίο εφαρµογής, έως ότου 
θεσπιστεί ειδική νοµοθεσία για την κλωνοποίηση, θα οδηγήσει σε µια 
κατάσταση όπου δεν θα υπάρχει εναρµονισµένη εφαρµοστέα ενωσιακή 
νοµοθεσία µετά την κατάργηση του ισχύοντος κανονισµού για τα νέα 
τρόφιµα. 

 Το Συµβούλιο θεωρεί ότι θα ήταν επιθυµητό να υπάρξει ειδική 
νοµοθετική ρύθµιση για την κλωνοποίηση, προκειµένου να 
αντιµετωπιστούν οι διάφορες πτυχές του ζητήµατος αυτού. Ωστόσο, το 
Συµβούλιο συµφωνεί ότι ο κανονισµός για τα νέα τρόφιµα πρέπει να 
εξακολουθήσει να ισχύει, προκειµένου να καλύπτονται τα τρόφιµα που 
προέρχονται από κλωνοποιηµένα ζώα έως ότου θεσπιστεί ειδική 
νοµοθεσία. Επιπλέον, το Συµβούλιο συµφώνησε οµόφωνα να 
συµπεριληφθούν στον ορισµό των νέων τροφίµων τα τρόφιµα που 
προέρχονται από απογόνους (πρώτης γενιάς) κλώνων, πράγµα που 
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σηµαίνει ότι τα εν λόγω τρόφιµα θα υπόκεινται σε άδεια κυκλοφορίας, 
προτού διατεθούν στην αγορά. 

 Η θέση του Συµβουλίου (άρθρο 24 παράγραφος 2) προβλέπει επίσης την 
υποχρέωση της Επιτροπής να υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συµβούλιο έκθεση για όλες τις πτυχές των τροφίµων που παράγονται 
από κλωνοποιηµένα ζώα και απογόνους τους, έκθεση την οποία θα 
ακολουθήσει, αν χρειαστεί, η κατάλληλη νοµοθετική πρόταση.  

 Η Επιτροπή δεν υποστηρίζει την υπαγωγή των τροφίµων που 
προέρχονται από απογόνους κλώνων στο πεδίο εφαρµογής και, συνεπώς, 
δεν µπορεί να συµφωνήσει µε τη θέση του Συµβουλίου [άρθρο 3 
παράγραφος 2 στοιχείο β)]. Η θέση της Επιτροπής είναι να διατηρηθεί το 
ισχύον νοµικό καθεστώς για τα τρόφιµα που παράγονται µε νέες τεχνικές 
αναπαραγωγής, όπως η κλωνοποίηση, και να εκπονηθεί η προβλεπόµενη 
έκθεση έως το τέλος του έτους. 

 Ο ισχύων και αναθεωρηµένος ορισµός των νέων τροφίµων καλύπτει όλα 
τα τρόφιµα (συµπεριλαµβανοµένου του κρέατος και του γάλακτος) που 
προέρχονται από ζώα τα οποία έχουν ληφθεί µε νέες αναπαραγωγικές 
τεχνικές (όπως η κλωνοποίηση), αλλά όχι τα τρόφιµα που προέρχονται 
από ζώα τα οποία έχουν ληφθεί µε συµβατικές αναπαραγωγικές τεχνικές 
[δηλ. τεχνικές που χρησιµοποιούνταν πριν από την έναρξη ισχύος του 
κανονισµού (ΕΚ) 258/97]. 

 Η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να περιληφθούν στο 
πεδίο εφαρµογής τα τρόφιµα που προέρχονται από απογόνους κλώνων, 
διότι αυτοί λαµβάνονται µέσω συµβατικών τεχνικών αναπαραγωγής, και 
φρονεί, συνεπώς, ότι η υποβολή των τροφίµων που προέρχονται από 
απογόνους κλώνων σε καθεστώς προέγκρισης πριν από τη διάθεση στην 
αγορά θα είναι δυσανάλογη µε τους στόχους του κανονισµού, ιδίως από 
την άποψη της ασφάλειας των τροφίµων, και δεν θα συνάδει µε τη 
συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, η 
διάταξη αυτή αντίκειται στις διεθνείς υποχρεώσεις της ΕΕ. 

ε) Προστασία δεδοµένων 

 Για να προωθηθεί η καινοτοµία στη βιοµηχανία τροφίµων, η πρόταση 
της Επιτροπής εισήγαγε τη δυνατότητα να προστατεύονται τα 
προσφάτως ανεπτυγµένα επιστηµονικά στοιχεία και επιστηµονικά 
δεδοµένα που αποτελούν αντικείµενο δικαιώµατος πνευµατικής 
ιδιοκτησίας. Η θέση του Συµβουλίου υποστηρίζει και ενισχύει αυτά τα 
µέτρα (άρθρο 16 παράγραφοι 1 και 4) µε τον καθορισµό κριτηρίων 
επιλεξιµότητας για την προστασία των δεδοµένων και την παροχή 
έγκρισης συνδεδεµένης µε τον εκάστοτε αιτούντα για περίοδο 5 ετών. Η 
Επιτροπή υποστηρίζει αυτές τις τροπολογίες. 

στ) Προσαρµογή στη συνθήκη της Λισαβόνας 
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 Μετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας, η θέση του 
Συµβουλίου προσαρµόστηκε, για να λάβει υπόψη τα άρθρα 290 και 291 
της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Η υιοθέτηση περαιτέρω κριτηρίων για την αποσαφήνιση των ορισµών 
που διατυπώνονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) σηµεία i) έως 
iv) σχετικά µε τις υποκατηγορίες νέων τροφίµων, στο στοιχείο γ) σχετικά 
µε τον ορισµό των «τεχνητά κατασκευασµένων νανοϋλικών» και στα 
στοιχεία δ) και ε) σχετικά µε τα παραδοσιακά τρόφιµα από τρίτες χώρες 
προβλέπεται να γίνει µέσω εκτελεστικών πράξεων. Η Επιτροπή θεωρεί 
ότι ο καθορισµός αυτών των κριτηρίων είναι µέτρο που στοχεύει στη 
συµπλήρωση µη ουσιωδών στοιχείων του κανονισµού και, συνεπώς, θα 
πρέπει να γίνεται µέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση.  

 Όσον αφορά την προσαρµογή του ορισµού των «τεχνητά 
κατασκευασµένων νανοϋλικών» στην επιστηµονική και τεχνική πρόοδο 
και στους ορισµούς που συµφωνούνται σε διεθνές επίπεδο, η Επιτροπή 
θεωρεί ότι το γεγονός ότι δεν υπάρχει στη θέση του Συµβουλίου σε 
πρώτη ανάγνωση διάταξη που να επιτρέπει την αναθεώρηση του 
ορισµού για την προσαρµογή του στις τεχνικές εξελίξεις συνεπάγεται την 
εφαρµογή της συνήθους νοµοθετικής διαδικασίας για την αναθεώρησή 
του. Η ρύθµιση αυτή δεν θα επιτρέπει την προσαρµογή του ορισµού στις 
νεότερες επιστηµονικές εξελίξεις και θα έχει αρνητικές συνέπειες για την 
καινοτοµία στη βιοµηχανία τροφίµων. Η εν λόγω προσαρµογή στοχεύει 
στην τροποποίηση µη ουσιωδών στοιχείων του κανονισµού και θα 
πρέπει να γίνεται µέσω πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση1. 

 Για τους ανωτέρω λόγους, η Επιτροπή αντιτίθεται στις προαναφερόµενες 
διατάξεις της θέσης του Συµβουλίου. 

 Η Επιτροπή δεν µπορεί να δεχτεί αυτούσια την αιτιολογική σκέψη 36 
σχετικά µε τις διαβουλεύσεις µε εµπειρογνώµονες κατά την 
προετοιµασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Η Επιτροπή, στην 
ανακοίνωσή της της 9ης ∆εκεµβρίου 2009 σχετικά µε το άρθρο 290 της 
ΣΛΕΕ, ανέλαβε την πολιτική δέσµευση να διαβουλεύεται συστηµατικά 
µε εµπειρογνώµονες των εθνικών αρχών των κρατών µελών, εκτός από 
τις περιπτώσεις στις οποίες αυτή η προπαρασκευαστική εργασία δεν 
απαιτεί καµία νέα εµπειρογνωσία. Ωστόσο, καθώς η Συνθήκη δεν 
προβλέπει οµάδες εµπειρογνωµόνων, οι εµπειρογνώµονες δεν µπορούν 
να έχουν επίσηµο θεσµικό ρόλο. Ως εκ τούτου, οι βασικές πράξεις δεν θα 
πρέπει να περιλαµβάνουν διατάξεις για τη συµµετοχή εµπειρογνωµόνων 
στην προετοιµασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. 

 Τέλος, σχετικά µε τη διάρκεια της περιόδου προβολής αντιρρήσεων για 
τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, η Επιτροπή θεωρεί ότι το Συµβούλιο 
δεν δικαιολόγησε επαρκώς την επιλογή της τρίµηνης περιόδου. Η 
Επιτροπή επιµένει στη δίµηνη περίοδο (που µπορεί να παραταθεί µέχρι 

                                                 
1 ∆ήλωση της Επιτροπής στο Συµβούλιο της 15ης Μαρτίου 2010. 
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έναν ακόµη µήνα) και δεν µπορεί να υποστηρίξει αυτήν την τροπολογία 
του Συµβουλίου. 

 Ωστόσο, η Επιτροπή δέχεται την προσαρµογή των ακόλουθων µέτρων 
µέσω εκτελεστικών πράξεων: 

– διαδικασία χαρακτηρισµού ενός τροφίµου ως νέου τροφίµου 
(άρθρο 4 παράγραφος 4)· 

– αποφάσεις σχετικά µε το αν ένας τύπος τροφίµων εµπίπτει στο 
πεδίο εφαρµογής (άρθρο 5)· 

– επικαιροποίηση του καταλόγου παραδοσιακών τροφίµων από 
τρίτες χώρες στο άρθρο 11 παράγραφος 5·  

– υιοθέτηση λεπτοµερών κανόνων για την εφαρµογή της διαδικασίας 
για τα παραδοσιακά τρόφιµα από τρίτες χώρες (άρθρο 11 
παράγραφος 7)· 

– επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου σε περίπτωση 
προστασίας δεδοµένων πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου 
προστασίας δεδοµένων στο άρθρο 16 παράγραφος 5· 

– έκδοση εκτελεστικών µέτρων για να εξασφαλιστεί η πληροφόρηση 
του κοινού (άρθρο 17)· 

– υιοθέτηση µεταβατικών µέτρων για τις εκκρεµείς αιτήσεις στο 
άρθρο 27 παράγραφος 2· 

– επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου εγκεκριµένων νέων 
τροφίµων στο άρθρο 28 παράγραφος 8. 

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η Επιτροπή αποδέχθηκε όλες τις τροποποιήσεις που έκανε το Συµβούλιο στην 
πρότασή της, µε εξαίρεση την υπαγωγή των απογόνων (πρώτης γενιάς) των 
κλωνοποιηµένων ζώων στο πεδίο εφαρµογής της πρότασης και τις προτεινόµενες 
προσαρµογές ορισµένων διατάξεων περί «επιτροπολογίας» στη συνθήκη της 
Λισαβόνας. Συνεπώς, η Επιτροπή δεν µπορεί να υποστηρίξει τη θέση του 
Συµβουλίου.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

∆ήλωση της Επιτροπής 

Στην πολιτική συµφωνία στην οποία κατέληξε το Συµβούλιο τον Ιούνιο του 2009 ορίζεται ότι 
η προσαρµογή του ορισµού των τεχνητά κατασκευασµένων νανοϋλικών στην επιστηµονική 
και τεχνική πρόοδο και στους ορισµούς που θα συµφωνηθούν στο µέλλον σε διεθνές επίπεδο 
θα πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε την κανονιστική διαδικασία µε έλεγχο. Στην τρέχουσα θέση 
του Συµβουλίου σε πρώτη ανάγνωση η προσαρµογή αυτή περιορίζεται στην έγκριση 
περαιτέρω κριτηρίων για την αποσαφήνιση του εν λόγω ορισµού.  

Πρώτον, αυτή η τροποποίηση σηµαίνει ότι οποιαδήποτε προσαρµογή του ίδιου του ορισµού 
θα µπορεί να γίνεται µόνο µε τη συνήθη νοµοθετική διαδικασία. Η Επιτροπή αντιτίθεται στον 
περιορισµό αυτόν, διότι µια τέτοια ρύθµιση δεν θα επιτρέπει την προσαρµογή του ορισµού 
στις νεότερες επιστηµονικές εξελίξεις και θα έχει αρνητικές συνέπειες για την καινοτοµία στη 
βιοµηχανία τροφίµων. 

Επιπλέον, η Επιτροπή αντιτίθεται στην υιοθέτηση περαιτέρω κριτηρίων για την αποσαφήνιση 
των ορισµών µέσω εκτελεστικών πράξεων σύµφωνα µε το άρθρο 291 της συνθήκης ΛΕΕ. Η 
Επιτροπή θεωρεί ότι η υιοθέτηση τέτοιων κριτηρίων στοχεύει στη συµπλήρωση µη ουσιωδών 
στοιχείων του κανονισµού. Συνεπώς, τα εν λόγω κριτήρια πρέπει να θεσπίζονται µέσω 
πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση σύµφωνα µε το άρθρο 290 της συνθήκης ΛΕΕ. Αυτό ισχύει για 
τους ορισµούς που διατυπώνονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο α) σηµεία i) έως iv) 
για τις υποκατηγορίες νέων τροφίµων, στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχείο γ) για τα τεχνητά 
κατασκευασµένα νανοϋλικά, και στο άρθρο 3 παράγραφος 2 στοιχεία δ) και ε) για τα 
παραδοσιακά τρόφιµα από τρίτες χώρες. 
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