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Κείμενο ποσ προηείνει η Επιηροπή Τροπολογία 

(8) Οη βηηακίλεο, ηα αλόξγαλα ζπζηαηηθά 

θαη άιιεο νπζίεο πνπ πξννξίδνληαη γηα 

ρξήζε ζε ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο ή γηα 

πξνζζήθε ζε ηξόθηκα φπσο ηα 

παξαζθεπάζκαηα γηα βξέθε θαη ηα 

παξαζθεπάζκαηα δεχηεξεο βξεθηθήο 

ειηθίαο, ηα κεηαπνηεκέλα ηξφθηκα κε 

βάζε ηα δεκεηξηαθά θαη νη παηδηθέο 

ηξνθέο θαη ηα ηξφθηκα γηα εηδηθνχο 

ηαηξηθνχο ζθνπνχο θαη σο ππνθαηάζηαηα 

ηνπ ζπλόινπ ηνπ δηαηηνινγίνπ γηα ηνλ 

έιεγρν ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο δηέπνληαη 

από ηνπο θαλόλεο πνπ ζεζπίδνληαη ζηελ 

νδεγία 2002/46/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
17

, ζηνλ 

θαλνληζκό (ΕΚ) αξηζ. 1925/2006 ηνπ 

Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ
18

 θαη ζηνλ θαλνληζκό (ΕΕ) 

αξηζ. 609/2013 ηνπ Επξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
19

. Οη 

νπζίεο απηέο πξέπεη επίζεο λα 

αμηνινγνύληαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο 

πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ παξόληα 

θαλνληζκό, όηαλ εκπίπηνπλ ζηνλ νξηζκό 

ησλ λέσλ ηξνθίκσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ 

παξόληα θαλνληζκό. 

(8) Οη βηηακίλεο, ηα αλόξγαλα ζπζηαηηθά 

θαη άιιεο νπζίεο πνπ πξννξίδνληαη γηα 

ρξήζε ζε ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο ή γηα 

πξνζζήθε ζε ηξόθηκα θαζψο θαη σο 

ππνθαηάζηαηα ηνπ ζπλόινπ ηνπ 

δηαηηνινγίνπ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ 

ζσκαηηθνύ βάξνπο δηέπνληαη από ηνπο 

θαλόλεο πνπ ζεζπίδνληαη ζηελ νδεγία 

2002/46/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
17

, ζηνλ 

θαλνληζκό (ΕΚ) αξηζ. 1925/2006 ηνπ 

Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ
18

 θαη ζηνλ θαλνληζκό (ΕΕ) 

αξηζ. 609/2013 ηνπ Επξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
19

. Οη 

νπζίεο απηέο πξέπεη επίζεο λα 

αμηνινγνύληαη ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο 

πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ παξόληα 

θαλνληζκό, όηαλ εκπίπηνπλ ζηνλ νξηζκό 

ησλ λέσλ ηξνθίκσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ 

παξόληα θαλνληζκό. Τα παξαζθεπάζκαηα 

γηα βξέθε θαη ηα παξαζθεπάζκαηα 

δεχηεξεο βξεθηθήο ειηθίαο, ηα 

κεηαπνηεκέλα ηξφθηκα κε βάζε ηα 

δεκεηξηαθά θαη νη παηδηθέο ηξνθέο θαη 

ηα ηξφθηκα γηα εηδηθνχο ηαηξηθνχο 

ζθνπνχο πξέπεη λα απνηειέζνπλ 

αληηθείκελν εηδηθνχ θαλνληζκνχ 

ιακβάλνληαο ηδίσο ππφςε ηελ ηδηαίηεξα 

εχζξαπζηε θαηάζηαζε ησλ 
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ζπγθεθξηκέλσλ θαηαλαισηψλ. 

  

__________________ __________________ 

17
 Οδεγία 2002/46/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 

10εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ πξνζέγγηζε 

ησλ λνκνζεζηώλ ησλ θξαηώλ κειώλ πεξί 

ησλ ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο (ΕΕ L 

183, 12.7.2002, ζ. 51). 

17
 Οδεγία 2002/46/ΕΚ ηνπ Επξσπατθνύ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 

10εο Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ πξνζέγγηζε 

ησλ λνκνζεζηώλ ησλ θξαηώλ κειώλ πεξί 

ησλ ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο (ΕΕ L 

183, 12.7.2002, ζ. 51). 

18
 Καλνληζκόο (ΕΚ) αξηζ. 1925/2006 ηνπ 

Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Δεθεκβξίνπ 2006, 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζζήθε βηηακηλώλ θαη 

αλόξγαλσλ ζπζηαηηθώλ θαη νξηζκέλσλ 

άιισλ νπζηώλ ζηα ηξόθηκα (ΕΕ L 404 ηεο 

30.12.2006, ζ.26). 

18
 Καλνληζκόο (ΕΚ) αξηζ. 1925/2006 ηνπ 

Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Δεθεκβξίνπ 2006, 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζζήθε βηηακηλώλ θαη 

αλόξγαλσλ ζπζηαηηθώλ θαη νξηζκέλσλ 

άιισλ νπζηώλ ζηα ηξόθηκα (ΕΕ L 404 ηεο 

30.12.2006, ζ.26). 

19
 Καλνληζκόο (ΕΕ) αξηζ. 609/2013 ηνπ 

Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 12εο Ινπλίνπ 2013, γηα ηα 

ηξόθηκα ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα βξέθε 

θαη κηθξά παηδηά θαη γηα ηα ηξόθηκα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα εηδηθνύο ηαηξηθνύο 

ζθνπνύο, θαη σο ππνθαηάζηαηα ηνπ 

ζπλόινπ ηνπ δηαηηνινγίνπ γηα ηνλ έιεγρν 

ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο θαη γηα ηελ 

θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 92/52/ΕΟΚ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ησλ νδεγηώλ ηεο Επηηξνπήο 

96/8/ΕΚ, 1999/21/ΕΚ, 2006/125/ΕΚ θαη 

2006/141/ΕΚ, ηεο νδεγίαο 2009/39/ΕΚ ηνπ 

Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ θαη ησλ θαλνληζκώλ ηεο 

Επηηξνπήο (ΕΚ) αξηζ. 41/2009 θαη (ΕΚ) 

αξηζ. 953/2009 (ΕΕ L 181, 29.6.2013, ζ. 

35). 

19
 Καλνληζκόο (ΕΕ) αξηζ. 609/2013 ηνπ 

Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 12εο Ινπλίνπ 2013, γηα ηα 

ηξόθηκα ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα βξέθε 

θαη κηθξά παηδηά θαη γηα ηα ηξόθηκα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα εηδηθνύο ηαηξηθνύο 

ζθνπνύο, θαη σο ππνθαηάζηαηα ηνπ 

ζπλόινπ ηνπ δηαηηνινγίνπ γηα ηνλ έιεγρν 

ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο θαη γηα ηελ 

θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 92/52/ΕΟΚ ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ησλ νδεγηώλ ηεο Επηηξνπήο 

96/8/ΕΚ, 1999/21/ΕΚ, 2006/125/ΕΚ θαη 

2006/141/ΕΚ, ηεο νδεγίαο 2009/39/ΕΚ ηνπ 

Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ θαη ησλ θαλνληζκώλ ηεο 

Επηηξνπήο (ΕΚ) αξηζ. 41/2009 θαη (ΕΚ) 

αξηζ. 953/2009 (ΕΕ L 181, 29.6.2013, ζ. 

35). 

Or. fr 

Αιηιολόγηζη 

Τα βρέθη ηα νήπια και οι αζθενείς είναι ιδιαίηερα εσάλωηα άηομα και ηούηο δικαιολογεί ηην 

έκδοζη κανονιζμού προζαρμοζμένοσ ζηις ανάγκες ηοσς και διαθορεηικού από ηο σποβληθέν 

κείμενο. 
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Κείμενο ποσ προηείνει η Επιηροπή Τροπολογία 

1. Ο παξώλ θαλνληζκόο θαζνξίδεη θαλόλεο 

γηα ηε δηάζεζε ησλ λέσλ ηξνθίκσλ ζηελ 

αγνξά ηεο Έλσζεο, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη 

ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο παξάιιεια κε ηελ 

παξνρή πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ηεο 

αλζξψπηλεο πγείαο θαη ησλ ζπκθεξφλησλ 

ησλ θαηαλαισηψλ. 

1. Ο παξώλ θαλνληζκόο θαζνξίδεη θαλόλεο 

γηα ηε δηάζεζε ησλ λέσλ ηξνθίκσλ ζηελ 

αγνξά ηεο Έλσζεο, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη 

πςειό επίπεδν πξνζηαζίαο ηεο πγείαο ησλ 

αλζξψπσλ θαη ησλ δψσλ θαζψο θαη ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ θαηαλαισηώλ. 

Εθαξκφδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν ζηα 

πξντφληα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ 

αλζξψπηλε δηαηξνθή θαη ηελ δηαηξνθή 

ησλ δψσλ, είηε πξφθεηηαη γηα 

εθηξεθφκελα δψα είηε γηα δψα 

ζπληξνθηάο. 

Or. fr 
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Κείμενο ποσ προηείνει η Επιηροπή Τροπολογία 

 1 α. Ο παξψλ θαλνληζκφο ζεζπίδεη ηελ 

απαγφξεπζε δηάζεζεο ζηελ αγνξά 

λαλνυιηθψλ πξννξηδφκελσλ γηα 

αλζξψπηλε δηαηξνθή θαη γηα δηαηξνθή 

ησλ δψσλ θαζψο θαη ηελ απαγφξεπζε 

δηάζεζεο ζηελ αγνξά ηξνθίκσλ πνπ 

πεξηέρνπλ λαλνυιηθά 1α 
 .  

 __________________ 

 1α
 Η απαγφξεπζε ησλ  πξννξηδφκελσλ γηα 

ζθνπνχο δηαηξνθήο λαλνυιηθψλ ηζρχεη ζε 

νιφθιεξν ην θείκελν. 

Or. fr 
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Άρθρο 8 – παράγραθος 3 – ζηοιχείο γ 

 

 

Κείμενο ποσ προηείνει η Επιηροπή Τροπολογία 

γ) επηπιένλ εηδηθέο απαηηήζεηο 

επηζήκαλζεο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 

ηειηθώλ θαηαλαισηώλ ζρεηηθά κε 

νπνηνδήπνηε ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό ή 

ηδηόηεηα ηνπ ηξνθίκνπ –όπσο ε ζύλζεζε, ε 

δηαηξνθηθή αμία ή νη ζπλέπεηεο ησλ 

δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ θαη ε 

πξνβιεπόκελε ρξήζε ηνπ ηξνθίκνπ–, πνπ 

έρεη σο απνηέιεζκα ην λέν ηξόθηκν λα κελ 

είλαη πιένλ ηζνδύλακν κε ήδε ππάξρνλ 

ηξόθηκν, ή ζρεηηθά κε επηπηώζεηο γηα ηελ 

πγεία ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ηνπ 

πιεζπζκνύ· 

γ) επηπιένλ εηδηθέο απαηηήζεηο 

επηζήκαλζεο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 

ηειηθώλ θαηαλαισηώλ ζρεηηθά κε 

νπνηνδήπνηε ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθό ή 

ηδηόηεηα ηνπ ηξνθίκνπ –όπσο ε ζύλζεζε, 

ηδηαίηεξα ε παξνπζία λαλνυιηθψλ 

επηζεκαίλεηαη κε ηελ έλδεημε «πεξηέρεη 

λαλνυιηθά», ε δηαηξνθηθή αμία ή νη 

ζπλέπεηεο ησλ δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ θαη 

ε πξνβιεπόκελε ρξήζε ηνπ ηξνθίκνπ–, 

πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ην λέν ηξόθηκν λα 

κελ είλαη πιένλ ηζνδύλακν κε ήδε 

ππάξρνλ ηξόθηκν, ή ζρεηηθά κε επηπηώζεηο 

γηα ηελ πγεία ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ηνπ 

πιεζπζκνύ· 

Or. fr 

 

 


