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Πρόηαζη κανονιζμού 

Άρθρο 2 – παράγραθος 2 – ζηοιχείο α – ζημείο i d (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (iδ) ηξόθηκα πνπ απνηεινύληαη, έρνπλ 

απνκνλωζεί ή έρνπλ παξαρζεί από θπηά ή 

κέξε απηώλ, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο 

ζηηο νπνίεο ηα ηξόθηκα έρνπλ ηζηνξηθό 

αζθαινύο ρξήζεο εληόο ηεο αγνξάο ηεο 

Έλωζεο θαη απνηεινύληαη, έρνπλ 

απνκνλωζεί ή έρνπλ παξαρζεί από θπηό ή 

πνηθηιία ηνπ ίδηνπ είδνπο πνπ έρεη ιεθζεί 

κε: 

 – παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο 

πνιιαπιαζηαζκνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ 

γηα ηελ παξαγωγή ηξνθίκωλ εληόο ηεο 

Έλωζεο πξηλ από ηελ 15ε Μαΐνπ ηνπ 

1997· ή 

 – κε παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο 

πνιιαπιαζηαζκνύ νη νπνίεο δελ 

ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα ηελ παξαγωγή 

ηξνθίκωλ εληόο ηεο Έλωζεο πξηλ από 

ηελ 15ε Μαΐνπ ηνπ 1997 θαη νη πξαθηηθέο 

απηέο δελ πξνθαινύλ ζηε ζύλζεζε ή ηε 

δνκή ηωλ ηξνθίκωλ ζεκαληηθέο αιιαγέο 

πνπ επεξεάδνπλ ηε ζξεπηηθή ηνπο αμία, 

ηνλ κεηαβνιηζκό ηνπο ή ηελ 

πεξηεθηηθόηεηά ηνπο ζε αλεπηζύκεηεο 
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Άρθρο 2 – παράγραθος 2 – ζηοιχείο α – ζημείο i e (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (iε) ηξόθηκα πνπ απνηεινύληαη, έρνπλ 

απνκνλωζεί ή έρνπλ παξαρζεί από δώα ή 

κέξε δώωλ εθηόο ηωλ δώωλ πνπ έρνπλ 

γελλεζεί κε παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο 

αλαπαξαγωγήο νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνύληαλ εληόο ηεο Έλωζεο γηα 

ηελ παξαγωγή ηξνθίκωλ πξηλ από ηηο 15 

Μαΐνπ 1997, θαη ηα ηξόθηκα πνπ 

πξνέξρνληαη από ηα δώα απηά έρνπλ 

ηζηνξηθό αζθαινύο δηαηξνθηθήο ρξήζεο 

εληόο ηεο Έλωζεο· 

Or. en 
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Πρόηαζη κανονιζμού 

Άρθρο 2 – παράγραθος 2 – ζηοιχείο α – ζημείο i f (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (iζη) ηξόθηκα πνπ απνηεινύληαη, έρνπλ 

απνκνλωζεί ή έρνπλ παξαρζεί από 

ηζηνθαιιηέξγεηα ή θπηηαξνθαιιηέξγεηα 

πνπ πξνέξρνληαη από δώα, θπηά, 

κηθξννξγαληζκνύο, κύθεηεο ή θύθε· 

Or. en 
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Νέα ηξόθηκα 
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Πρόηαζη κανονιζμού 

Άρθρο 2 – παράγραθος 2 – ζηοιχείο α – ζημείο ii 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(ii) ηξόθηκα πνπ πεξηιακβάλνπλ ή 

απνηεινύληαη από «ηερλνινγηθά 

επεμεξγαζκέλα λαλνϋιηθά», όπσο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 2 

ζηνηρείν θ) ηνπ θαλνληζκνύ (ΕΕ) αξηζ. 

1169/2011· 

(ii) ηξόθηκα πνπ απνηεινύληαη από 

«ηερλνινγηθά επεμεξγαζκέλα λαλνϋιηθά», 

όπσο νξίδνληαη ζην ζηνηρείν (α α) ηεο 

παξνύζαο παξαγξάθνπ· 

 

Or. en 
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Πρόηαζη κανονιζμού 

Άρθρο 2 – παράγραθος 2 – ζηοιχείο α – ζημείο iii – περίπηωζη 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– έρεη εθαξκνζηεί λέα δηαδηθαζία 

παξαγσγήο, όπσο αλαθέξεηαη ζην ζεκείν 

i) ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ· ή 

– έρεη εθαξκνζηεί δηαδηθαζία παξαγωγήο 

ε νπνία δελ είρε ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

παξαγωγή ηξνθίκωλ ζηελ Έλωζε πξηλ 

από ηηο 15 Μαΐνπ 1997, όπωο αλαθέξεηαη 

ζην ζεκείν (α) (i) ηεο παξνύζαο 

παξαγξάθνπ· 
 

Or. en 
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James Nicholson 

Νέα ηξόθηκα 

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

Πρόηαζη κανονιζμού 

Άρθρο 2 – παράγραθος 2 – ζηοιχείο α – ζημείο iii – περίπηωζη 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– νη ελ ιόγω νπζίεο πεξηιακβάλνπλ ή 

απνηεινύληαη από «ηερλνινγηθά 

επεμεξγαζκέλα λαλνϋιηθά», όπσο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 2 

ζηνηρείν θ) ηνπ θαλνληζκνύ (ΕΕ) αξηζ. 

1169/2011· 

πεξηιακβάλνπλ ή απνηεινύληαη από 

«ηερλνινγηθά επεμεξγαζκέλα λαλνϋιηθά», 

όπσο νξίδνληαη ζην ζηνηρείν (α α) ηεο 

παξνύζαο παξαγξάθνπ: 

Or. en 
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Πρόηαζη κανονιζμού 

Άρθρο 2 – παράγραθος 2 – ζηοιχείο α – ζημείο iv α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (iv a) ηξόθηκα πνπ πξνέξρνληαη από 

θιωλνπνηεκέλα δώα θαη/ή ηνπο 

απνγόλνπο ηνπο, κε ηελ επηθύιαμε ηνπ 

λένπ άξζξνπ 29α· 

Or. en 
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Πρόηαζη κανονιζμού 

Άρθρο 2 – παράγραθος 2 – ζηοιχείο α α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (aa) «ηερλνινγηθώο επεμεξγαζκέλα 

λαλνϋιηθά» νπνηνδήπνηε πιηθό ην νπνίν 

έρεη παξαρζεί ζθνπίκωο θαη πεξηέρεη 

ζωκαηίδηα, ζε κε δεζκεπκέλε κνξθή ή 

ωο ζύκπεγκα ή ζπζζωκάηωκα, όηαλ 

ζηελ αξηζκεηηθή θαηαλνκή ηνπ κεγέζνπο 

ηωλ ζωκαηηδίωλ, ηνπιάρηζηνλ ην 10% 

έρνπλ κία ή πεξηζζόηεξεο εμωηεξηθέο 

δηαζηάζεηο ζηελ θιίκαθα κεγέζνπο 1 nm 

— 100 nm· 

Or. en 
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Πρόηαζη κανονιζμού 

Άρθρο 9 – παράγραθος 3 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η δηαδηθαζία γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δηάζεζεο ελόο λένπ ηξνθίκνπ ζηελ αγνξά 

ηεο Έλσζεο θαη γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε 

ηνπ ελσζηαθνύ θαηαιόγνπ πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 8 νινθιεξώλεηαη 

κε ηελ έθδνζε εθηειεζηηθήο πξάμεο 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 11. 

3. Η δηαδηθαζία γηα ηελ έγθξηζε ηεο 

δηάζεζεο ελόο λένπ ηξνθίκνπ ζηελ αγνξά 

ηεο Έλσζεο θαη γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε 

ηνπ ελσζηαθνύ θαηαιόγνπ πνπ 

πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 8 νινθιεξώλεηαη 

κε ηελ έθδνζε θαη ' εμνπζηνδόηεζε 

πξάμεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 11 θαη 26 α. 

Or. en 
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Πρόηαζη κανονιζμού 

Άρθρο 11 – παράγραθος 1 – εδάθιο 1 – ειζαγωγικό μέρος 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εληόο ελλέα κελώλ από ηελ εκεξνκελία 

έθδνζεο ηεο γλώκεο ηεο EFSA, ε 

Επηηξνπή ππνβάιιεη ζηελ επηηξνπή ηνπ 

άξζξνπ 27 παξάγξαθνο 1 ζρέδην 

εθηειεζηηθήο πξάμεο γηα ηελ 

επηθαηξνπνίεζε ηνπ ελσζηαθνύ θαηαιόγνπ, 

ιακβάλνληαο ππόςε ηα εμήο: 

Εληόο επηά κελώλ από ηελ εκεξνκελία 

έθδνζεο ηεο γλώκεο ηεο Αξρήο, ε 

Επηηξνπή ππνβάιιεη ζρέδην θαη’ 

εμνπζηνδόηεζε πξάμεο γηα ηελ έγθξηζε 

ηεο δηάζεζεο παξαδνζηαθώλ ηξνθίκωλ 

από ηξίηεο ρώξεο ζηελ αγνξά ηεο 

Έλωζεο θαη γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ 

ελσζηαθνύ θαηαιόγνπ, ιακβάλνληαο 

ππόςε ηα εμήο: 

Or. en 

 

 


