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21.10.2015 A8-0046/96 

Τροπολογία  96 

Pavel Poc 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Lynn Boylan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Eleonora Evi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0046/2014 

James Nicholson 

Νέα τρόφιμα 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10a) Τα τρόφιμα που προέρχονται από 

κλώνους ζώων έχουν υπαχθεί σε 

ρυθμιστικό πλαίσιο δυνάμει του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ.258/97. Έχει 

κρίσιμη σημασία να μην προκύπτει 

νομική ασάφεια όσον αφορά τη διάθεση 

στην αγορά τροφίμων που προέρχονται 

από κλώνους ζώων και/ή απογόνους τους 

κατά τη διάρκεια της μεταβατικής 

περιόδου μετά το τέλος της εφαρμογής 

του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97. 

Συνεπώς, έως ότου τεθεί σε ισχύ ειδική 

νομοθεσία για τρόφιμα που προέρχονται 

από κλώνους ζώων και/ή γόνους τους, τα 

τρόφιμα αυτά πρέπει να εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής αυτού του κανονισμού 

ως τρόφιμα λαμβανόμενα από ζώα που 

επιτυγχάνονται με μη παραδοσιακές 

μεθόδους αναπαραγωγής και από γόνους 

τους. Τα τρόφιμα αυτά πρέπει να φέρουν 

κατάλληλη επισήμανση για τον τελικό 

καταναλωτή σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία της Ένωσης. 

Or. en 



 

AM\1076693EL.doc  PE568.557v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

21.10.2015 A8-0046/97 

Τροπολογία  97 

Pavel Poc 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Lynn Boylan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Eleonora Evi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0046/2014 

James Nicholson 

Νέα τρόφιμα 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Είναι σκόπιμο να εγκρίνεται ένα νέο 

τρόφιμο με την ενημέρωση του ενωσιακού 

καταλόγου, βάσει των κριτηρίων και των 

διαδικασιών που ορίζονται στον παρόντα 

κανονισμό. Θα πρέπει να εφαρμοστεί μια 

διαδικασία που να είναι αποτελεσματική, 

χρονικά καθορισμένη και διαφανής. Όσον 

αφορά τα παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες 

χώρες που έχουν ιστορικό ασφαλούς 

χρήσης είναι σκόπιμο να προβλεφθεί 

ταχύτερη και απλουστευμένη διαδικασία 

για την επικαιροποίηση του ενωσιακού 

καταλόγου, εάν δεν διατυπώνονται 

αιτιολογημένες αντιρρήσεις ως προς την 

ασφάλεια. Επειδή η έγκριση του 

ενωσιακού καταλόγου προϋποθέτει την 

εφαρμογή των κριτηρίων που 

καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, 

θα πρέπει να ανατίθενται στην Επιτροπή 

οι οικείες εκτελεστικές αρμοδιότητες. 

(19) Είναι σκόπιμο να εγκρίνεται ένα νέο 

τρόφιμο με την ενημέρωση του ενωσιακού 

καταλόγου, βάσει των κριτηρίων και των 

διαδικασιών που ορίζονται στον παρόντα 

κανονισμό. Θα πρέπει να εφαρμοστεί μια 

διαδικασία που να είναι αποτελεσματική, 

χρονικά καθορισμένη και διαφανής. Όσον 

αφορά τα παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες 

χώρες που έχουν ιστορικό ασφαλούς 

χρήσης οι αιτούντες θα πρέπει να έχουν 

δικαίωμα να επιλέγουν ταχύτερη και 

απλουστευμένη διαδικασία για την 

επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου, 

εάν δεν διατυπώνονται δεόντως 

αιτιολογημένες αντιρρήσεις ως προς την 

ασφάλεια. Θα πρέπει, επομένως, να 

ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης 

πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ 

όσον αφορά την επικαιροποίηση του 

καταλόγου. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/98 

Τροπολογία  98 

Pavel Poc 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Lynn Boylan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Eleonora Evi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0046/2014 

James Nicholson 

Νέα τρόφιμα 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Ως προς την πιθανή χρήση 

νανοϋλικών σε τρόφιμα, η EFSA, στη 

γνώμη που εξέδωσε στις 6 Απριλίου 

201121 για οδηγίες σχετικά με την 

εκτίμηση επικινδυνότητας της εφαρμογής 

νανοεπιστημών και νανοτεχνολογιών στην 

αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών, έκρινε 

ότι υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες για 

ορισμένες πτυχές της νανοτοξικοκινητικής 

και της τοξικολογίας των τεχνολογικά 

επεξεργασμένων νανοϋλικών και ότι οι 

υφιστάμενες μέθοδοι για τις δοκιμές 

τοξικότητας μπορεί να χρειάζονται 

μεθοδολογικές τροποποιήσεις. Για την 

καλύτερη αξιολόγηση της ασφάλειας των 

νανοϋλικών που χρησιμοποιούνται σε 

τρόφιμα, η Επιτροπή αναπτύσσει 

μεθόδους δοκιμών που συνεκτιμούν τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τεχνολογικά 

επεξεργασμένων νανοϋλικών. 

(21) Ως προς την πιθανή χρήση 

νανοϋλικών σε τρόφιμα, η Αρχή,, στη 

γνώμη που εξέδωσε στις 6 Απριλίου 2011 

για οδηγίες σχετικά με την εκτίμηση 

επικινδυνότητας της εφαρμογής 

νανοεπιστημών και νανοτεχνολογιών στην 

αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών, 

εκφράζει ειδικότερα την εκτίμηση ότι οι 

μέθοδοι δοκιμών που διατίθενται επί του 

παρόντος ενδέχεται να μην είναι 

αρκούντως κατάλληλες για την 

αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται 

με τα νανοϋλικά και, πιο συγκεκριμένα, 

επεσήμανε ότι υπάρχουν ελάχιστες 

πληροφορίες για ορισμένες πτυχές της 

νανοτοξικοκινητικής και της τοξικολογίας 

των τεχνολογικά επεξεργασμένων 

νανοϋλικών και ότι οι υφιστάμενες 

μέθοδοι για τις δοκιμές τοξικότητας μπορεί 

να χρειάζονται μεθοδολογικές 

τροποποιήσεις. Η σύσταση του 

Συμβουλίου του Οργανισμού Οικονομικής 

και Αναπτυξιακής Συνεργασίας της 19ης 

Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τις δοκιμές 
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και την αξιολόγηση μεταποιημένων 

νανοϋλικών καταλήγει στο συμπέρασμα 

ότι οι προσεγγίσεις για τη δοκιμή και την 

αξιολόγηση των παραδοσιακών χημικών 

ουσιών είναι, σε γενικές γραμμές, 

κατάλληλες για την αξιολόγηση της 

ασφάλειας των νανοϋλικών, αλλά μπορεί 

να χρειαστεί να προσαρμοστούν στις 

ιδιαιτερότητες των νανοϋλικών. Για την 

καλύτερη αξιολόγηση της ασφάλειας των 

νανοϋλικών που χρησιμοποιούνται σε 

τρόφιμα και προκειμένου να καλυφθούν 

τα υφιστάμενα κενά στις γνώσεις 

τοξικολογίας και στις μεθοδολογίες 

μέτρησης, χρειάζονται μέθοδοι δοκιμών, 
περιλαμβανομένων των δοκιμών που δεν 

χρησιμοποιούν ζώα, οι οποίες συνεκτιμούν 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

τεχνολογικά επεξεργασμένων νανοϋλικών. 

21 EFSA Journal 2011;9(5):2140. 21 EFSA Journal 2011;9(5):2140. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/99 

Τροπολογία  99 

Pavel Poc 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Lynn Boylan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Eleonora Evi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0046/2014 

James Nicholson 

Νέα τρόφιμα 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21α ) Για να προστατευθεί η ανθρώπινη 

υγεία, πρέπει να απαγορευθεί η χρήση 

νανοτεχνολογιών στην παραγωγή 

τροφίμων μέχρις ότου εγκριθούν προς 

χρήση κατάλληλες, ειδικές για τα 

νανοϋλικά μέθοδοι δοκιμών και 

διενεργηθούν κατάλληλες αξιολογήσεις 

της ασφάλειας που θα βασίζονται σε 

αυτές τις δοκιμές. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/100 

Τροπολογία  100 

Pavel Poc 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Eleonora Evi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0046/2014 

James Nicholson 

Νέα τρόφιμα 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Θα πρέπει να ανατεθούν 

εκτελεστικές αρμοδιότητες στην 

Επιτροπή, ώστε να διασφαλιστούν ενιαίες 

συνθήκες για την εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού όσον αφορά την 

επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου 

σχετικά με τη προσθήκη παραδοσιακών 

τροφίμων από τρίτες χώρες για τα οποία 

δεν έχουν διατυπωθεί αιτιολογημένες 

αντιρρήσεις ως προς την ασφάλεια. 

(27) Θα πρέπει να ανατεθούν 

εκτελεστικές αρμοδιότητες στην 

Επιτροπή, ώστε να διασφαλιστούν ενιαίες 

συνθήκες για την εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού όσον αφορά, ιδιαίτερα, τη 

διαδικασία για τον καθορισμό του 

καθεστώτος των νέων τροφίμων, την 

ομοιόμορφη ερμηνεία του κατά πόσον ένα 

συγκεκριμένο τρόφιμο εμπίπτει στον 

ορισμό των νέων τροφίμων, την 

κατάρτιση του ενωσιακού καταλόγου, το 

περιεχόμενο, τη συμπλήρωση και την 

υποβολή των αιτήσεων και των 

κοινοποιήσεων καθώς και τις ρυθμίσεις για 

την επαλήθευση της εγκυρότητάς τους, 

τους κανόνες για την εμπιστευτικότητα 

και τις μεταβατικές διατάξεις. Οι εν λόγω 
εκτελεστικές αρμοδιότητες θα πρέπει να 

ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/101 

Τροπολογία  101 

Pavel Poc 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Lynn Boylan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Eleonora Evi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0046/2014 

James Nicholson 

Νέα τρόφιμα 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) κάθε τρόφιμο που δεν 

χρησιμοποιούνταν ευρέως για ανθρώπινη 

κατανάλωση εντός της Ένωσης πριν από 

τις 15 Μαΐου 1997, ανεξάρτητα από την 

ημερομηνία προσχώρησης των κρατών 

μελών στην Ένωση, και το οποίο 

περιλαμβάνει ιδίως τα εξής: 

(α) «νέο τρόφιμο»: οποιοδήποτε τρόφιμο 

που δεν χρησιμοποιούνταν ευρέως για 

ανθρώπινη κατανάλωση εντός της Ένωσης 

πριν από τις 15 Μαΐου 1997, ανεξάρτητα 

από τις ημερομηνίες προσχώρησης των 

κρατών μελών στην Ένωση, και το οποίο 

εμπίπτει σε μια τουλάχιστον από τις 

ακόλουθες κατηγορίες: 

Or. en 



 

AM\1076693EL.doc  PE568.557v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

21.10.2015 A8-0046/102 

Τροπολογία  102 

Pavel Poc 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Lynn Boylan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Eleonora Evi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0046/2014 

James Nicholson 

Νέα τρόφιμα 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο i 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(i) τρόφιμα για τα οποία εφαρμόζεται νέα 

διαδικασία παραγωγής η οποία δεν 

εφαρμοζόταν για την παραγωγή τροφίμων 

στην Ένωση πριν από τις 15 Μαΐου 1997, 

σε περίπτωση που αυτή η διαδικασία 

παραγωγής προκαλεί σημαντικές 

μεταβολές στη σύνθεση ή τη δομή των 

τροφίμων οι οποίες επηρεάζουν τη 

θρεπτική τους αξία, τον τρόπο 

μεταβολισμού τους ή την περιεκτικότητά 

τους σε ανεπιθύμητες ουσίες· 

(i) τρόφιμα που προκύπτουν από μία 

διαδικασία παραγωγής η οποία δεν 

εφαρμοζόταν για την παραγωγή τροφίμων 

στην Ένωση πριν από τις 15 Μαΐου 1997, 

διαδικασία η οποία προκαλεί σημαντικές 

μεταβολές στη σύνθεση ή τη δομή των 

τροφίμων, επηρεάζοντας τη θρεπτική τους 

αξία, τον τρόπο μεταβολισμού τους ή την 

περιεκτικότητά τους σε ανεπιθύμητες 

ουσίες· 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/103 

Τροπολογία  103 

Pavel Poc 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Lynn Boylan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Eleonora Evi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0046/2014 

James Nicholson 

Νέα τρόφιμα 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο i α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (ia) τρόφιμα με νέα ή σκοπίμως 

τροποποιημένη μοριακή δομή, εφόσον η 

εν λόγω δομή δεν χρησιμοποιούνταν ως 

τρόφιμο ή σε τρόφιμα, εντός της Ένωσης 

πριν από τις 15 Μαΐου 1997· 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/104 

Τροπολογία  104 

Pavel Poc 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Lynn Boylan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Eleonora Evi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0046/2014 

James Nicholson 

Νέα τρόφιμα 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο i b (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (ib) τρόφιμα που αποτελούνται, έχουν 

απομονωθεί ή έχουν παραχθεί από 

μικροοργανισμούς, μύκητες ή φύκη· 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0046/105 

Τροπολογία  105 

Pavel Poc 

εξ ονόματος της Ομάδας S&D 

Lynn Boylan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Eleonora Evi 

εξ ονόματος της Ομάδας EFDD 

 

Έκθεση A8-0046/2014 

James Nicholson 

Νέα τρόφιμα 

COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD) 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο i c (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (ic) τρόφιμα που αποτελούνται, έχουν 

απομονωθεί ή έχουν παραχθεί από υλικά 

ανόργανης προέλευσης· 

Or. en 

 

 


