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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Τον Ιανουάριο του 2008, η Επιτροπή πρότεινε αναθεώρηση της ενωσιακής νομοθεσίας για τα 

νέα τρόφιμα (2008/0002 (COD)). Ωστόσο, η νομοθετική διαδικασία δεν ευοδώθηκε στο 

στάδιο της συνδιαλλαγής, κυρίως λόγω διαφωνιών σχετικά με την υπαγωγή στο πεδίο 

εφαρμογής του κανονισμού τροφίμων που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα. Τον 

Δεκέμβριο του 2013, η Επιτροπή ενέκρινε αναθεωρημένη δέσμη μέτρων σχετικά με την 

κλωνοποίηση των ζώων και τα νέα τρόφιμα. 

 

Ο προτεινόμενος κανονισμός για τα νέα τρόφιμα δεν καλύπτει πλέον τα τρόφιμα από 

κλωνοποιημένα ζώα, καθώς αυτά αποτελούν αντικείμενο χωριστής πρότασης στο πλαίσιο της 

δέσμης. Η συντάκτρια γνωμοδότησης εκφράζει την ικανοποίησή της για την εξαίρεση των 

τροφίμων από κλωνοποιημένα ζώα από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 

για την ένταξή τους σε ειδική πρόταση, όπως είχε ζητήσει η Επιτροπή Γεωργίας και 

Ανάπτυξης της Υπαίθρου παλαιότερα. Η πρόταση δεν εφαρμόζεται επίσης σε γενετικώς 

τροποποιημένα τρόφιμα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1829/20031. 

 

Η πρόταση για τα νέα τρόφιμα έχει ως στόχο την αναθεώρηση της σημερινής νομοθεσίας για 

τα νέα τρόφιμα (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/972 και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1852/20013) 

προκειμένου να επικαιροποιηθούν και να απλουστευθούν οι ισχύουσες διαδικασίες έγκρισης 

και να ληφθούν υπόψη οι πρόσφατες εξελίξεις στο ενωσιακό δίκαιο. Με την πρόταση 

κανονισμού, πρόθεση της Επιτροπής είναι να δημιουργήσει ένα κεντρικό σύστημα 

χορήγησης αδειών, το οποίο θα πρέπει να παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου στους 

αιτούντες άδεια για νέα τρόφιμα και να απλουστεύσει και να επιταχύνει τη διαδικασία 

έγκρισης. Η συντάκτρια γνωμοδότησης συμφωνεί με την ανάγκη να απλουστευθεί η 

ισχύουσα διαδικασία έγκρισης, αλλά υποστηρίζει ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην 

κατοχύρωση της ασφάλειας των τροφίμων και της υγείας των καταναλωτών, σε όλα τα 

στάδια της διαδικασίας έγκρισης για τα νέα τρόφιμα. Επιπλέον, σύμφωνα με την αρχή της 

προφύλαξης, η Ένωση θα πρέπει να παρέχει στους πολίτες της ένα πλήρες φάσμα 

διασφαλίσεων για την ασφάλεια των τροφίμων που διατίθενται στην αγορά εντός της 

Ένωσης.  

 

Για τα παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες χώρες, προκειμένου να αρθούν οι φραγμοί στο 

εμπόριο λόγω της χρονοβόρας διαδικασίας έγκρισης που ισχύει σήμερα, η πρόταση εισάγει 

επίσης μια απλουστευμένη διαδικασία έγκρισης. Εάν μπορεί να αποδειχθεί ιστορικό 

ασφαλούς χρήσης στην τρίτη χώρα και αν δεν υπάρχουν ενστάσεις σχετικά με την ασφάλεια 

από το κράτος μέλος ή την EFSA, τότε θα επιτρέπεται η διάθεση των τροφίμων στην αγορά 

της ΕΕ. Η συντάκτρια γνωμοδότησης θεωρεί ότι τα τρόφιμα από τρίτες χώρες θα πρέπει 

                                                 
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 της 18.10.2003, σ. 1). 
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 

1997, σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων (ΕΕ L 43 της 14.2.1997, σ. 1). 
3 Κανονισμός (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 Συμβουλίου 

(ΕΕ L 253 της 21.9.2001, σ. 17). 
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επίσης να υποχρεούνται να πληρούν ισοδύναμες προδιαγραφές με αυτές που απαιτούνται για 

τα τρόφιμα της ΕΕ.  

 

Η συντάκτρια πιστεύει επίσης ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

συμβουλεύονται την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη όταν δυσκολεύονται να 

προσδιορίσουν κατά πόσον ένα τρόφιμο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

κανονισμού, αφού λάβουν υπόψη όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες που παρέχονται από 

τους υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίμων. 

 

Ταυτόχρονα, κατά την αξιολόγηση της ασφάλειας ενός νέου τροφίμου το οποίο προορίζεται 

να αντικαταστήσει παρόμοιο τρόφιμο, η EFSA πρέπει να διασφαλίζει ότι το νέο τρόφιμο δεν 

συνεπάγεται διατροφικό μειονέκτημα για τον καταναλωτή σε σύγκριση με το τρόφιμο που 

προορίζεται να αντικαταστήσει. 

 

Η Επιτροπή προτείνει την κατάρτιση του αρχικού ενωσιακού καταλόγου εγκεκριμένων νέων 

τροφίμων και παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες χώρες με εκτελεστική πράξη. Ο κατάλογος 

αυτός αποτελεί, ωστόσο, ουσιαστικό στοιχείο και θα πρέπει να ενσωματωθεί στη βασική 

πράξη (ως παράρτημα). Επιπλέον, θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα επικαιροποίησης 

του καταλόγου των νέων τροφίμων, χωρίς η διαδικασία αυτή να είναι τόσο χρονοβόρα όσο 

μια βασική νομική πράξη, εξ ου και η προσφυγή στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις.  

 
 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 

Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει 

υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες: 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Κατά την υλοποίηση των πολιτικών της 

Ένωσης για τα τρόφιμα, θα πρέπει να 

εξασφαλίζονται, αφενός, ένα υψηλό 

επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας 

και των συμφερόντων των καταναλωτών 

και, αφετέρου, η αποτελεσματική 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, καθώς 

και να διασφαλίζεται η διαφάνεια. 

(2) Κατά την υλοποίηση των πολιτικών της 

Ένωσης για τα τρόφιμα, θα πρέπει να 

εξασφαλίζονται, αφενός, ένα υψηλό 

επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης 

υγείας, των συμφερόντων των 

καταναλωτών και του περιβάλλοντος και, 

αφετέρου, η αποτελεσματική λειτουργία 

της εσωτερικής αγοράς, καθώς και να 

διασφαλίζεται η διαφάνεια και η 

προστασία της υγείας των ζώων. 
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Επιπλέον, θα πρέπει να εφαρμόζεται η 

αρχής της προφύλαξης όπως προβλέπεται 

στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου1a. 

 __________________ 

 1a 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 ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 

31 της 1.2.2002, σ. 1). 

 

Τροπολογία  2 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2a) Οι προδιαγραφές που θεσπίζει η 

νομοθεσία της Ένωσης θα πρέπει να 

εφαρμόζονται σε όλα τα τρόφιμα που 

διατίθενται στην αγορά της Ένωσης, 

περιλαμβανομένων των τροφίμων που 

εισάγονται από τρίτες χώρες. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή εγκρίθηκε από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου στη 

γνωμοδότηση στο πλαίσιο της πρώτης ανάγνωσης για την πρόταση του 2008 (2008/0002 

(COD)) και κρίνεται σκόπιμο να δηλωθεί εκ νέου ότι οι προδιαγραφές της Ένωσης πρέπει να 

εφαρμόζονται επίσης στα τρόφιμα που εισάγονται από τρίτες χώρες. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Οι υπάρχουσες κατηγορίες νέων 

τροφίμων που ορίζονται στο άρθρο 1 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 θα πρέπει 

να αποσαφηνιστούν και να 

επικαιροποιηθούν με την αντικατάστασή 

τους από μνεία στον γενικό ορισμό των 

τροφίμων, ο οποίος προβλέπεται στο 

άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου15. 

(5) Οι υπάρχουσες κατηγορίες νέων 

τροφίμων που ορίζονται στο άρθρο 1 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 θα πρέπει 

να αποσαφηνιστούν και να 

επικαιροποιηθούν. 

__________________  

15 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 ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 

31 της 1.2.2002, σ. 1). 

 

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5a) Τρόφιμα και συστατικά τροφίμων τα 

οποία εμπίπτουν στις ακόλουθες 

κατηγορίες θα πρέπει να θεωρούνται νέα 

τρόφιμα κατά την έννοια του παρόντος 

κανονισμού: τρόφιμα και συστατικά 

τροφίμων με νέα ή σκοπίμως 

τροποποιημένη πρωτοταγή μοριακή 

σύνταξη· τρόφιμα και συστατικά 

τροφίμων τα οποία συντίθενται ή έχουν 

απομονωθεί από μικροοργανισμούς, 

μύκητες ή φύκη και άλλα υλικά 

βιολογικής ή ανόργανης προέλευσης· 

τρόφιμα τα οποία περιέχουν, συντίθενται 

ή έχουν παραχθεί από φυτά, ή τμήματα 
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φυτών, με εξαίρεση τα φυτά που έχουν 

προέλθει από παραδοσιακές πρακτικές 

πολλαπλασιασμού ή αναπαραγωγής και 

έχουν χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια ως 

τρόφιμα εντός της αγοράς της Ένωσης, 

εφόσον οι πρακτικές αυτές δεν οδηγούν 

σε σημαντικές μεταβολές στη σύνθεση ή 

τη δομή των τροφίμων οι οποίες 

επηρεάζουν τη θρεπτική αξία, τον 

μεταβολισμό ή την περιεκτικότητά τους 

σε ανεπιθύμητες ουσίες· και τρόφιμα τα 

οποία περιέχουν, συντίθενται ή έχουν 

παραχθεί από έντομα ή μέρη εντόμων· 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Για να εξασφαλιστεί η συνέχεια με 

τους κανόνες που θεσπίζει ο κανονισμός 

(ΕΚ) αριθ. 258/97, η απουσία ευρείας 

χρήσης για ανθρώπινη κατανάλωση εντός 

της Ένωσης πριν από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος του εν λόγω κανονισμού, 

δηλαδή πριν από τις 15 Μαΐου 1997, θα 

πρέπει διατηρηθεί ως κριτήριο για να 

θεωρείται ένα τρόφιμο νέο. Ως «χρήση 

εντός της Ένωσης» θα πρέπει επίσης να 

νοείται η χρήση στα κράτη μέλη, 

ανεξάρτητα από την ημερομηνία 

προσχώρησής τους στην Ένωση. 

(6) Για να εξασφαλιστεί η συνέχεια με 

τους κανόνες που θεσπίζει ο κανονισμός 

(ΕΚ) αριθ. 258/97, η απουσία ευρείας 

χρήσης για ανθρώπινη κατανάλωση ή 

διάθεσης στην αγορά εντός της Ένωσης 

πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 

του εν λόγω κανονισμού, δηλαδή πριν από 

τις 15 Μαΐου 1997, θα πρέπει διατηρηθεί 

ως κριτήριο για να θεωρείται ένα τρόφιμο 

νέο. Ως «χρήση εντός της Ένωσης» θα 

πρέπει επίσης να νοείται η χρήση στα 

κράτη μέλη, ανεξάρτητα από την 

ημερομηνία προσχώρησής τους στην 

Ένωση. 

Αιτιολόγηση 

Συνεπεία των αλλαγών που προτείνονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α). 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Οι αναδυόμενες τεχνολογίες στις 

διαδικασίες παραγωγής τροφίμων μπορεί 

να έχουν αντίκτυπο στα τρόφιμα και, 

συνεπώς, στην ασφάλεια των τροφίμων. 

Ως εκ τούτου, θα πρέπει επίσης να 

διευκρινιστεί ότι ένα τρόφιμο θα πρέπει να 

θεωρείται νέο όταν για το συγκεκριμένο 

τρόφιμο εφαρμόζεται διαδικασία 

παραγωγής η οποία δεν είχε προηγουμένως 

χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή 

τροφίμων στην Ένωση, ή όταν τα τρόφιμα 

περιέχουν ή αποτελούνται από τεχνολογικά 

επεξεργασμένα νανοϋλικά, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο κ) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου16. 

(7) Οι αναδυόμενες τεχνολογίες στις 

διαδικασίες παραγωγής τροφίμων μπορεί 

να έχουν αντίκτυπο στα τρόφιμα και, 

συνεπώς, στην ασφάλεια των τροφίμων 

και στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, θα 

πρέπει επίσης να διευκρινιστεί ότι ένα 

τρόφιμο θα πρέπει να θεωρείται νέο όταν 

για το συγκεκριμένο τρόφιμο εφαρμόζεται 

διαδικασία παραγωγής η οποία δεν είχε 

προηγουμένως χρησιμοποιηθεί για την 

παραγωγή τροφίμων στην Ένωση, ή όταν 

τα τρόφιμα περιέχουν ή αποτελούνται από 

τεχνολογικά επεξεργασμένα νανοϋλικά, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 

στοιχείο κ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου16. 

__________________ __________________ 

16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, 

σχετικά με την παροχή πληροφοριών για 

τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την 

τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 

1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και την κατάργηση της 

οδηγίας 87/250/EΟΚ της Επιτροπής, της 

οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 

οδηγίας 1999/10/EΚ της Επιτροπής, της 

οδηγίας 2000/13/EΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των 

οδηγιών 2002/67/EΚ και 2008/5/EΚ της 

Επιτροπής και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 

608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 304 της 

22.11.2011, σ. 18). 

16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, 

σχετικά με την παροχή πληροφοριών για 

τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την 

τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 

1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και την κατάργηση της 

οδηγίας 87/250/EΟΚ της Επιτροπής, της 

οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 

οδηγίας 1999/10/EΚ της Επιτροπής, της 

οδηγίας 2000/13/EΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των 

οδηγιών 2002/67/EΚ και 2008/5/EΚ της 

Επιτροπής και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 

608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 304 της 

22.11.2011, σ. 18). 

 

Τροπολογία  7 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Τυχόν σημαντική αλλαγή στη 

διαδικασία παραγωγής μιας ουσίας που 

έχει χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την 

οδηγία 2002/46/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1925/2006 ή τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 609/2013, ή τυχόν αλλαγή στο 

μέγεθος των σωματιδίων της εν λόγω 

ουσίας, π.χ. μέσω της νανοτεχνολογίας, 

μπορεί να έχει αντίκτυπο στα τρόφιμα και, 

συνεπώς, στην ασφάλεια των τροφίμων. 

Κατά συνέπεια, με βάση τον παρόντα 

κανονισμό, η ουσία αυτή θα πρέπει να 

θεωρείται νέο τρόφιμο και θα πρέπει να 

επαναξιολογηθεί, πρώτον, σύμφωνα με τον 

παρόντα κανονισμό και, στη συνέχεια, 

σύμφωνα με την οικεία ειδική νομοθεσία. 

(9) Τυχόν σημαντική αλλαγή στη 

διαδικασία παραγωγής μιας ουσίας που 

έχει χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την 

οδηγία 2002/46/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1925/2006 ή τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 609/2013, ή τυχόν αλλαγή στο 

μέγεθος των σωματιδίων της εν λόγω 

ουσίας, π.χ. μέσω της νανοτεχνολογίας, 

μπορεί να έχει αντίκτυπο στα τρόφιμα και, 

συνεπώς, στην ασφάλεια των τροφίμων. 

Κατά συνέπεια, με βάση τον παρόντα 

κανονισμό, η ουσία αυτή θα πρέπει να 

θεωρείται νέο τρόφιμο και θα πρέπει να 

επαναξιολογηθεί, πρώτον, σύμφωνα με τον 

παρόντα κανονισμό, μετά από πλήρη 

αξιολόγηση κινδύνου, και, στη συνέχεια, 

σύμφωνα με την οικεία ειδική νομοθεσία. 

Αιτιολόγηση 

Συνεπεία των αλλαγών που προτείνονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i). 

 

Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Η διάθεση παραδοσιακών τροφίμων 

από τρίτες χώρες στην αγορά της ΕΕ θα 

πρέπει να διευκολυνθεί, στις περιπτώσεις 

όπου το ιστορικό ασφαλούς χρήσης στην 

τρίτη χώρα είναι αποδεδειγμένο. Τα 

τρόφιμα αυτά θα πρέπει να έχουν 

καταναλωθεί σε τρίτη χώρα για 

τουλάχιστον 25 έτη στο πλαίσιο της 

συνήθους διατροφής μεγάλου μέρους του 

πληθυσμού της χώρας. Το ιστορικό 

ασφαλούς χρήσης των τροφίμων δεν θα 

πρέπει να περιλαμβάνει μη διατροφικές 

χρήσεις ούτε χρήσεις που δεν έχουν σχέση 

με κανονικό διαιτολόγιο. 

(11) Η διάθεση παραδοσιακών τροφίμων 

από τρίτες χώρες στην αγορά της ΕΕ θα 

πρέπει να διευκολυνθεί, στις περιπτώσεις 

όπου το ιστορικό ασφαλούς χρήσης στην 

τρίτη χώρα είναι αποδεδειγμένο. Τα 

τρόφιμα αυτά θα πρέπει να έχουν 

καταναλωθεί σε τρίτη χώρα για 

τουλάχιστον 25 έτη στο πλαίσιο της 

κανονικής καθημερινής διατροφής 

σημαντικού μέρους του πληθυσμού της 

χώρας. Κατά την αξιολόγηση της 

ασφάλειας και τη διαχείρισή τους θα 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ιστορικό 

ασφαλούς χρήσης των τροφίμων αυτών 

στην τρίτη χώρα, με εξαίρεση τις μη 
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διατροφικές χρήσεις, τις χρήσεις που δεν 

έχουν σχέση με κανονικό διαιτολόγιο και 

τις χρήσεις για ιατρικούς λόγους. 

Επιπλέον, θα πρέπει να λαμβάνεται 

υπόψη ότι η δομή και τα χαρακτηριστικά 

τροφίμων που προέρχονται από τρίτες 

χώρες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με 

τις κλιματικές συνθήκες. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11a) Ο καθορισμός του κατά πόσον ένα 

τρόφιμο χρησιμοποιήθηκε για ευρεία 

ανθρώπινη κατανάλωση από τον 

πληθυσμό μιας τρίτης χώρας θα πρέπει 

να βασίζεται σε πληροφορίες 

υποβαλλόμενες από τους υπευθύνους 

επιχειρήσεων τροφίμων και, κατά 

περίπτωση, να στηρίζεται από άλλες 

πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στη 

χώρα αυτή. Αν οι πληροφορίες για την 

ανθρώπινη κατανάλωση ενός τροφίμου 

είναι ανεπαρκείς, θα πρέπει να 

καθιερωθεί μια απλή και διαφανής 

διαδικασία για τη συλλογή αυτών των 

πληροφοριών, με τη συμμετοχή της 

Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Αρχής για 

την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) και 

των υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων. 

Θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές 

αρμοδιότητες στην Επιτροπή 

προκειμένου να καθορίσει επακριβέστερα 

τα στάδια μιας τέτοιας διαδικασίας 

διαβούλευσης. 

Αιτιολόγηση 

Η αλλαγή αποσκοπεί στην περαιτέρω αποσαφήνιση της έννοιας «ευρεία» κατανάλωση. 
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Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Θα πρέπει να ανατεθούν 

εκτελεστικές αρμοδιότητες στην 

Επιτροπή, ώστε να αποφασίζει κατά 

πόσον ένα συγκεκριμένο τρόφιμο εμπίπτει 

στον ορισμό των νέων τροφίμων και, ως 

εκ τούτου, διέπεται από τους κανόνες 

σχετικά με τα νέα τρόφιμα οι οποίοι 

καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  11 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Ο καθορισμός του κατά πόσον ένα 

τρόφιμο χρησιμοποιήθηκε ευρέως για 

ανθρώπινη κατανάλωση εντός της Ένωσης 

πριν από τις 15 Μαΐου 1997 θα πρέπει να 

βασίζεται σε πληροφορίες που 

υποβάλλονται από τους υπευθύνους 

επιχειρήσεων τροφίμων και, κατά 

περίπτωση, να στηρίζεται από άλλα 

στοιχεία που είναι διαθέσιμα στα κράτη 

μέλη. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 

τροφίμων θα πρέπει να συμβουλεύονται τα 

κράτη μέλη εάν δεν είναι βέβαιοι για το 

καθεστώς των τροφίμων τα οποία 

προτίθενται να διαθέσουν στην αγορά. Αν 

δεν υπάρχουν πληροφορίες για την 

ανθρώπινη κατανάλωση πριν από τις 15 

Μαΐου 1997 ή οι υπάρχουσες σχετικές 

πληροφορίες είναι ανεπαρκείς, θα πρέπει 

να καθιερωθεί μια απλή και διαφανής 

διαδικασία για τη συλλογή αυτών των 

πληροφοριών, με τη συμμετοχή της 

Επιτροπής, των κρατών μελών και των 

υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων. Θα 

πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο) 
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αρμοδιότητες στην Επιτροπή, ώστε να 

καθορίσει τα διαδικαστικά στάδια μιας 

τέτοιας διαδικασίας διαβούλευσης. 

Αιτιολόγηση 

(Γλωσσική τροπολογία - δεν αφορά το ελληνικό κείμενο - που αφορά το γαλλικό κείμενο) 

 

Τροπολογία  12 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Τα νέα τρόφιμα θα πρέπει να 

εγκρίνονται και να χρησιμοποιούνται μόνο 

εάν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται 

στον παρόντα κανονισμό. Τα νέα τρόφιμα 

θα πρέπει να είναι ασφαλή και η χρήση 

τους δεν θα πρέπει να παραπλανά τους 

καταναλωτές. Για τον λόγο αυτό, αν ένα 

νέο τρόφιμο πρόκειται να αντικαταστήσει 

κάποιο άλλο τρόφιμο, δεν θα πρέπει να 

διαφέρει από το τρόφιμο αυτό κατά τρόπο 

ώστε να έχει μικρότερη διατροφική αξία 

για τους καταναλωτές. 

(17) Τα νέα τρόφιμα θα πρέπει να 

εγκρίνονται και να χρησιμοποιούνται μόνο 

εάν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται 

στον παρόντα κανονισμό. Τα νέα τρόφιμα 

θα πρέπει να είναι ασφαλή και η 

αξιολόγηση του κατά πόσον είναι ασφαλή 

θα πρέπει να βασίζεται στην αρχή της 

προφύλαξης όπως προβλέπεται στο 

άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

178/2002. Επιπλέον, η χρήση τους δεν θα 

πρέπει να παραπλανά τους καταναλωτές. 

Για τον λόγο αυτό, οι καταναλωτές θα 

πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με το 

περιεχόμενο των νέων τροφίμων, τα 

συστατικά και τις τεχνολογίες που 

χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή 

τους. Οι απαιτήσεις επισήμανσης του 

προϊόντος είναι, συνεπώς, υψίστης 

σημασίας, ιδίως εάν το νέο τρόφιμο έχει 

δημιουργηθεί με τη χρήση νέων μεθόδων 

εκτροφής ή καλλιέργειας, νέων υλικών ή 

νέων διαδικασιών παραγωγής. 

Παρομοίως, αν ένα νέο τρόφιμο πρόκειται 

να αντικαταστήσει κάποιο άλλο τρόφιμο, 

δεν θα πρέπει να διαφέρει από το τρόφιμο 

αυτό κατά τρόπο ώστε να έχει μικρότερη 

διατροφική αξία για τους καταναλωτές ή 

να είναι κατώτερης ποιότητας. 

Αιτιολόγηση 

Το πρώτο τμήμα της τροπολογίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της 
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Υπαίθρου στη γνωμοδότηση στο πλαίσιο της πρώτης ανάγνωσης για την πρόταση του 2008 

(2008/0002 (COD)) και κρίνεται σκόπιμο να δηλωθεί στο σημείο αυτό ότι θα πρέπει να 

εφαρμόζεται η αρχή της προφύλαξης. 

 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Τα νέα τρόφιμα δεν θα πρέπει να 

διατίθενται στην αγορά ή να 

χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα για 

ανθρώπινη κατανάλωση, εκτός εάν 

συμπεριλαμβάνονται στον ενωσιακό 

κατάλογο νέων τροφίμων που επιτρέπεται 

να διατίθενται στην αγορά της Ένωσης («ο 

ενωσιακός κατάλογος»). Για τον λόγο 

αυτό, κρίνεται σκόπιμο να καταρτιστεί, με 

εκτελεστική πράξη, ενωσιακός κατάλογος 

για τα νέα τρόφιμα, στον οποίο θα 

καταχωρίζονται τα νέα τρόφιμα που έχουν 

ήδη εγκριθεί ή κοινοποιηθεί σύμφωνα με 

τα άρθρα 4, 5 ή 7 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 258/97, παράλληλα με τυχόν 

υφιστάμενες προϋποθέσεις έγκρισης. 

Δεδομένου ότι αυτά τα νέα τρόφιμα έχουν 

ήδη αξιολογηθεί ως προς την ασφάλειά 

τους, έχουν παραχθεί και διατεθεί νόμιμα 

στην Ένωση και δεν έχουν δημιουργήσει 

ανησυχίες για την υγεία κατά το 

παρελθόν, θα πρέπει να χρησιμοποιείται 

για την αρχική κατάρτιση του ενωσιακού 

καταλόγου η συμβουλευτική διαδικασία. 

(18) Τα νέα τρόφιμα δεν θα πρέπει να 

διατίθενται στην αγορά ή να 

χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα για 

ανθρώπινη κατανάλωση, εκτός εάν 

συμπεριλαμβάνονται στον ενωσιακό 

κατάλογο νέων τροφίμων που επιτρέπεται 

να διατίθενται στην αγορά της Ένωσης («ο 

ενωσιακός κατάλογος»). Για τον λόγο 

αυτό, κρίνεται σκόπιμο να καταρτιστεί 

ενωσιακός κατάλογος για τα νέα τρόφιμα, 

στον οποίο θα καταχωρίζονται τα νέα 

τρόφιμα που έχουν ήδη εγκριθεί ή 

κοινοποιηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 ή 

7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97, 

παράλληλα με τυχόν υφιστάμενες 

προϋποθέσεις έγκρισης. 

Αιτιολόγηση 

Ο αρχικός κατάλογος εγκεκριμένων νέων τροφίμων και παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες 

χώρες θα πρέπει να επισυναφθεί στον παρόντα κανονισμό και ο κατάλογος θα πρέπει να 

επικαιροποιείται με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 
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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 είναι σκόπιμο να προβλεφθεί 

ταχύτερη και απλουστευμένη διαδικασία 

για την επικαιροποίηση του ενωσιακού 

καταλόγου, εάν δεν διατυπώνονται 

αιτιολογημένες αντιρρήσεις ως προς την 

ασφάλεια. Ο κατάλογος αυτός θα πρέπει 

να είναι ευπρόσιτος και απολύτως 

διαφανής. Θα πρέπει να ανατεθεί στην 

Επιτροπή εξουσία έκδοσης πράξεων 

σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, για 

την  επικαιροποίηση του ενωσιακού 

καταλόγου.  

Αιτιολόγηση 

Εφόσον τα μέτρα αυτά είναι γενικής εφαρμογής και προορίζονται να συμπληρώσουν ή να 

τροποποιήσουν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντα κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει 

να έχει την εξουσία να εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 της 

ΣΛΕΕ για να επικαιροποιεί τον κατάλογο. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Θα πρέπει επίσης να καθιερωθούν 

κριτήρια για την αξιολόγηση των κινδύνων 

που απορρέουν από τα νέα τρόφιμα όσον 

αφορά την ασφάλειά τους. Για να 

διασφαλιστεί η εναρμονισμένη 

επιστημονική αξιολόγηση των νέων 

τροφίμων, η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να 

διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για 

(20) Θα πρέπει επίσης να καθοριστούν 

σαφώς και να καθιερωθούν κριτήρια για 

την αξιολόγηση των κινδύνων που 

απορρέουν από τα νέα τρόφιμα όσον 

αφορά την ασφάλειά τους. Για να 

διασφαλιστεί η εναρμονισμένη 

επιστημονική αξιολόγηση των νέων 

τροφίμων, η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να 
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την Ασφάλεια των Τροφίμων («EFSA»). διεξάγεται από την EFSA. Η EFSA, της 

οποίας οι αξιολογήσεις θα πρέπει να 

διεξάγονται με διαφάνεια, θα πρέπει να 

συγκροτήσει ένα δίκτυο με τα κράτη μέλη 

και τη Συμβουλευτική Επιτροπή για τα 

νέα τρόφιμα και τις διαδικασίες 

(ACNFP). Κάθε νέο χαρακτηριστικό που 

μπορεί να έχει επίπτωση στην υγεία θα 

πρέπει να αξιολογείται μεμονωμένα. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21a) Το καθεστώς σχετικά με τα 

τρόφιμα από κλωνοποιημένα ζώα 

ρυθμίζεται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 258/1997 και πρόκειται να 

εξετασθεί στο πλαίσιο της επικείμενης 

οδηγίας σχετικά με τη διάθεση τροφίμων 

από κλωνοποιημένα ζώα στην αγορά. Στο 

πλαίσιο αυτό, τα τρόφιμα από 

κλωνοποιημένα ζώα θα πρέπει να 

εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού. 

 

Τροπολογία  17 

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 

διαγράφεται 
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ασφάλεια. 

Αιτιολόγηση 

Ο αρχικός κατάλογος εγκεκριμένων νέων τροφίμων και παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες 

χώρες θα πρέπει να επισυναφθεί στον παρόντα κανονισμό και ο κατάλογος θα πρέπει να 

επικαιροποιείται με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις. 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 28 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(28) Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που 

αφορούν τον ορισμό των νέων τροφίμων, 

η διαδικασία διαβούλευσης για τον 

καθορισμό του καθεστώτος των νέων 

τροφίμων, άλλες επικαιροποιήσεις του 

ενωσιακού καταλόγου, η συμπλήρωση και 

η υποβολή των αιτήσεων ή των 

κοινοποιήσεων για τη συμπερίληψη 

τροφίμων στον ενωσιακό κατάλογο, οι 

ρυθμίσεις για τον έλεγχο της εγκυρότητας 

των αιτήσεων ή των κοινοποιήσεων, η 

εμπιστευτικότητα και οι μεταβατικές 

διατάξεις θα πρέπει να εκτελούνται 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου22. 

(28) Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που 

αφορούν τη διαδικασία διαβούλευσης για 

τον καθορισμό του καθεστώτος των νέων 

τροφίμων του ενωσιακού καταλόγου, η 

συμπλήρωση και η υποβολή των αιτήσεων 

ή των κοινοποιήσεων για τη συμπερίληψη 

τροφίμων στον ενωσιακό κατάλογο, οι 

ρυθμίσεις για τον έλεγχο της εγκυρότητας 

των αιτήσεων ή των κοινοποιήσεων και οι 

διατάξεις για την εμπιστευτικότητα θα 

πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου22. 

__________________ __________________ 

22 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 

από τα κράτη μέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 

Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13). 

22 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 

από τα κράτη μέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 

Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13). 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία είναι σύμφωνη με τις αλλαγές στα άρθρα σχετικά με τη χρήση εκτελεστικών ή 

κατ' εξουσιοδότηση εξουσιών. 
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Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (28a) Για να συμπληρωθούν ή να 

τροποποιηθούν ορισμένα μη ουσιαστικά 

στοιχεία του παρόντος κανονισμού, θα 

πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή η 

εξουσία να εκδίδει πράξεις σύμφωνα με 

το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

όσον αφορά τον ορισμό του νέου 

τροφίμου, την έγκριση νέων τροφίμων και 

παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες 

χώρες, την επικαιροποίηση του 

ενωσιακού καταλόγου και την έγκριση 

μεταβατικών μέτρων. Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις 

κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες, ακόμα 

και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Κατά 

την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων, η Επιτροπή θα 

πρέπει να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, 

έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των 

σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία είναι σύμφωνη με τις αλλαγές στα άρθρα σχετικά με τη χρήση εκτελεστικών ή 

κατ' εξουσιοδότηση εξουσιών. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει κανόνες 

για τη διάθεση των νέων τροφίμων στην 

αγορά της Ένωσης, ώστε να διασφαλίζεται 

1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει κανόνες 

για τη διάθεση των νέων τροφίμων στην 

αγορά της Ένωσης, ώστε να παρέχεται 
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η αποτελεσματική λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς παράλληλα με την 

παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας της 

ανθρώπινης υγείας και των συμφερόντων 

των καταναλωτών. 

υψηλό επίπεδο προστασίας της 

ανθρώπινης υγείας, των συμφερόντων 

των καταναλωτών και του περιβάλλοντος 

και παράλληλα να διασφαλίζεται η 

αποτελεσματική λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς, η διαφάνεια, η 

τόνωση της καινοτομίας στη βιομηχανία 

γεωργικών ειδών διατροφής και, κατά 

περίπτωση, η προστασία της υγείας των 

ζώων. 
 

 

Τροπολογία  21 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) τα τρόφιμα που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) αριθ. 

XX/XX/ΕΕ του Συμβουλίου σχετικά με 

[τη διάθεση τροφίμων από 

κλωνοποιημένα ζώα στην αγορά]. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Τα τρόφιμα από κλωνοποιημένα ζώα 

δεν συμπεριλαμβάνονται στον ενωσιακό 

κατάλογο νέων τροφίμων. 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α)  «νέο τρόφιμο»: κάθε τρόφιμο που δεν 

χρησιμοποιούνταν ευρέως για ανθρώπινη 

κατανάλωση εντός της Ένωσης πριν από 

α) «νέο τρόφιμο»: κάθε τρόφιμο που δεν 

χρησιμοποιούνταν ευρέως για ανθρώπινη 

κατανάλωση ή δεν διατίθετο εντός της 
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τις 15 Μαΐου 1997, ανεξάρτητα από την 

ημερομηνία προσχώρησης των κρατών 

μελών στην Ένωση, και το οποίο 

περιλαμβάνει ιδίως τα εξής: 

Ένωσης πριν από τις 15 Μαΐου 1997, 

ανεξάρτητα από την ημερομηνία 

προσχώρησης των κρατών μελών στην 

Ένωση, και το οποίο εμπίπτει τουλάχιστον 

σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της τροπολογίας είναι να ενισχύσει την ασφάλεια δικαίου. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -iα) τρόφιμα και συστατικά τροφίμων με 

νέα ή σκοπίμως τροποποιημένη 

πρωτοταγή μοριακή σύνταξη· 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -iβ) τρόφιμα και συστατικά τροφίμων τα 

οποία συντίθενται ή έχουν απομονωθεί 

από μικροοργανισμούς, μύκητες ή φύκη ή 

άλλα υλικά βιολογικής ή ανόργανης 

προέλευσης· 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της τροπολογίας είναι να επιτρέψει στον κανονισμό να προσαρμοστεί στις νέες 

τεχνολογίες αλλά και στα νέα τρόφιμα που εισέρχονται στην αγορά της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο -i γ (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -iγ) τρόφιμα τα οποία περιέχουν, 

συντίθενται ή έχουν παραχθεί από φυτά, 

ή τμήματα φυτών, με εξαίρεση τα φυτά 

που έχουν προέλθει από παραδοσιακές 

πρακτικές πολλαπλασιασμού ή 

αναπαραγωγής και έχουν χρησιμοποιηθεί 

με ασφάλεια ως τρόφιμα εντός της 

αγοράς της Ένωσης, εφόσον οι πρακτικές 

αυτές δεν οδηγούν σε σημαντικές 

μεταβολές στη σύνθεση ή τη δομή των 

τροφίμων οι οποίες επηρεάζουν τη 

θρεπτική αξία, τον μεταβολισμό ή την 

περιεκτικότητά τους σε ανεπιθύμητες 

ουσίες· 

 

Τροπολογία  27 

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 οι οποίες επιδρούν στη θρεπτική 

τους αξία, τον τρόπο μεταβολισμού τους ή 

την περιεκτικότητά τους σε ανεπιθύμητες 

ουσίες, που προσδιορίζονται με βάση την 

αξιολόγηση κινδύνου· 

 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

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

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 iα) τρόφιμα τα οποία περιέχουν, 

συντίθενται ή έχουν παραχθεί από έντομα 
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ή μέρη εντόμων· 

 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α – σημείο iii – περίπτωση 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

– έχει εφαρμοστεί νέα διαδικασία 

παραγωγής, όπως αναφέρεται στο σημείο 

i) της παρούσας παραγράφου· ή 

– έχει εφαρμοστεί διαδικασία παραγωγής η 

οποία δεν είχε χρησιμοποιηθεί για την 

παραγωγή τροφίμων στην Ένωση πριν 

από τις 15 Μαΐου 1997· ή 

Αιτιολόγηση 

Η αλλαγή αποσκοπεί στην περαιτέρω αποσαφήνιση των προθεσμιών. 

 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) «ιστορικό ασφαλούς χρήσης τροφίμων 

σε τρίτη χώρα»: η ασφάλεια των εν λόγω 

τροφίμων έχει επιβεβαιωθεί με στοιχεία 

σχετικά με τη σύνθεσή τους, καθώς και 

από την πείρα που προκύπτει από τη 

συνεχόμενη χρήση τους για τουλάχιστον 

25 έτη στη συνήθη διατροφή μεγάλου 

μέρους του πληθυσμού της εκάστοτε 

τρίτης χώρας, πριν από την κοινοποίηση 

για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 13· 

γ) «ιστορικό ασφαλούς χρήσης τροφίμων 

σε τρίτη χώρα»: η ασφάλεια των εν λόγω 

τροφίμων έχει επιβεβαιωθεί με στοιχεία 

σχετικά με τη σύνθεσή τους, καθώς και 

από την πείρα που προκύπτει από τη 

συνεχόμενη χρήση τους για τουλάχιστον 

25 έτη στη συνήθη διατροφή σημαντικού 

μέρους του πληθυσμού της εκάστοτε 

τρίτης χώρας, πριν από την κοινοποίηση 

για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 13· 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της παρούσας τροπολογίας είναι η διασάφηση της πρότασης και ο όρος «σημαντικού» 

είναι καταλληλότερος. 

 

Τροπολογία  31 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 εα) «κλωνοποιημένα ζώα»: τα ζώα που 

παράγονται με μέθοδο ασεξουαλικής, 

τεχνητής αναπαραγωγής με σκοπό την 

παραγωγή ενός γενετικά πανομοιότυπου ή 

σχεδόν πανομοιότυπου αντιγράφου ενός 

μεμονωμένου ζώου· 

 

Τροπολογία  32 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εκτελεστικές εξουσίες σχετικά με τον 

ορισμό του νέου τροφίμου στο άρθρο 2 

παράγραφος 2 στοιχείο α) 

Ανάθεση αρμοδιοτήτων σχετικά με τον 

ορισμό του νέου τροφίμου στο άρθρο 2 

παράγραφος 2 στοιχείο α) 

 

Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή 

του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 

μπορεί να αποφασίσει, με εκτελεστικές 

πράξεις, κατά πόσον ένα συγκεκριμένο 

τρόφιμο εμπίπτει στον ορισμό των νέων 

τροφίμων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 

παράγραφος 2 στοιχείο α). 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 26 α προκειμένου 

να αποφασίσει κατά πόσον ένα 

συγκεκριμένο τρόφιμο εμπίπτει στον 

ορισμό των νέων τροφίμων, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 

στοιχείο α). 

Αιτιολόγηση 

Είναι σκοπιμότερη η προσφυγή στις κατ’ εξουσιοδότηση αρμοδιότητες για μια απόφαση που 

έχει τόσο γενική εφαρμογή όπως ο ορισμός του νέου τροφίμου, που καθορίζει επίσης το πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 
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Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 27 

παράγραφος 3. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων 

επαληθεύουν κατά πόσον το τρόφιμο που 

σκοπεύουν να διαθέσουν στην αγορά της 

Ένωσης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού. 

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο) 

Αιτιολόγηση 

(Γλωσσική τροπολογία - δεν αφορά το ελληνικό κείμενο - που αφορά το γαλλικό κείμενο) 

 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων 

συμβουλεύονται το κράτος μέλος σε 

περίπτωση που δεν είναι βέβαιοι για το 

κατά πόσον το τρόφιμο που σκοπεύουν να 

διαθέσουν στην αγορά της Ένωσης 

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση 

αυτή, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων 

παρέχουν τα αναγκαία στοιχεία στα κράτη 

μέλη, με το αίτημα να προσδιοριστεί 

2. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων 

συμβουλεύονται το κράτος μέλος σε 

περίπτωση που δεν είναι βέβαιοι για το 

κατά πόσον το τρόφιμο που σκοπεύουν να 

διαθέσουν στην αγορά της Ένωσης 

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση 

αυτή, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων 

παρέχουν όλα τα αναγκαία στοιχεία στα 

κράτη μέλη προκειμένου να καταστεί 
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ιδίως ο βαθμός στον οποίο το εν λόγω 
τρόφιμο χρησιμοποιούνταν για ανθρώπινη 

κατανάλωση της Ένωσης πριν από τις 15 

Μαΐου 1997. 

δυνατόν να προσδιορίσουν κατά πόσον 

ένα τρόφιμο εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 

Αιτιολόγηση 

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων πρέπει να παρέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες 

σχετικά με το νέο προϊόν που σκοπεύουν να διαθέσουν σε μια αγορά, προκειμένου να 

προσδιορίζεται κατά πόσον πρόκειται για νέο τρόφιμο. 

 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Προκειμένου να προσδιοριστεί κατά 

πόσον ένα τρόφιμο εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τα 

κράτη μέλη μπορούν να συμβουλεύονται 

την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη. 

Αιτιολόγηση 

Σε περιπτώσεις όπου τα κράτη μέλη έχουν αμφιβολίες σε σχέση με το κατά πόσον ένα τρόφιμο 

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα μπορούν να συμβουλεύονται την 

Επιτροπή και/ή τα κράτη μέλη. 

 

Τροπολογία  38 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή καταρτίζει και 

επικαιροποιεί ενωσιακό κατάλογο με τα 

νέα τρόφιμα που έχουν εγκριθεί για να 

διατεθούν στην αγορά της Ένωσης 

σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7 και 8 («ο 

ενωσιακός κατάλογος»). 

1. Επισυνάπτεται σε παράρτημα 

ενωσιακός κατάλογος με τα νέα τρόφιμα 

που έχουν εγκριθεί για να διατεθούν στην 

αγορά της Ένωσης σύμφωνα με τα άρθρα 

6 και 8 («ο ενωσιακός κατάλογος»). 
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Αιτιολόγηση 

Ο αρχικός κατάλογος εγκεκριμένων νέων τροφίμων και παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες 

χώρες θα πρέπει να επισυναφθεί στον παρόντα κανονισμό και ο κατάλογος θα πρέπει να 

επικαιροποιείται με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις. 

 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Μόνο τα νέα τρόφιμα που έχουν 

εγκριθεί και περιλαμβάνονται στον 

ενωσιακό κατάλογο μπορούν να 

διατίθενται στην αγορά της Ένωσης ως 

έχουν και να χρησιμοποιούνται εντός και 

επί των τροφίμων με τις προϋποθέσεις 

χρήσης που καθορίζονται στον εν λόγω 

κατάλογο. 

2. Μόνο τα νέα τρόφιμα που έχουν 

εγκριθεί και περιλαμβάνονται στον 

ενωσιακό κατάλογο μπορούν να 

διατίθενται στην αγορά της Ένωσης ως 

έχουν και να χρησιμοποιούνται σύμφωνα 

με τις προϋποθέσεις χρήσης και τις 

απαιτήσεις επισήμανσης που 

καθορίζονται στον εν λόγω κατάλογο. 

Αιτιολόγηση 

Τα νέα τρόφιμα υπόκεινται στις απαιτήσεις επισήμανσης που ορίζει ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 

1169/2011. 

 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 2α. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί τον 

ενωσιακό κατάλογο στον ιστότοπό της. 

 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) δεν θέτουν θέμα ασφαλείας για την 

υγεία του καταναλωτή, βάσει των 

α) δεν θέτουν θέμα ασφαλείας για την 

υγεία του καταναλωτή και, κατά 
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διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων· περίπτωση, για το περιβάλλον, βάσει των 

διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων και 

κατόπιν εφαρμογής της αρχής της 

προφύλαξης που προβλέπεται στο άρθρο 

7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002· 

Αιτιολόγηση 

Το πρώτο τμήμα της τροπολογίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της 

Υπαίθρου στη γνωμοδότηση στο πλαίσιο της πρώτης ανάγνωσης για την πρόταση του 2008 

(2008/0002 (COD)) και κρίνεται σκόπιμο να δηλωθεί στο σημείο αυτό ότι θα πρέπει να 

εφαρμόζεται η αρχή της προφύλαξης. 

 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) η χρήση τους δεν παραπλανά τον 

καταναλωτή· 

β) η χρήση τους δεν παραπλανά τον 

καταναλωτή ούτε καν σε επίπεδο 

εντυπώσεων· 

 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 7 διαγράφεται 

Αρχική κατάρτιση του ενωσιακού 

καταλόγου  

 

Το αργότερο στις …23, η Επιτροπή, με 

εκτελεστική πράξη, καταρτίζει τον 

ενωσιακό κατάλογο καταχωρίζοντας νέα 

τρόφιμα που εγκρίθηκαν ή 

κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 4, 

5 ή 7 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 258/97 

στον εν λόγω ενωσιακό κατάλογο και 

συμπεριλαμβάνοντας τυχόν υφιστάμενες 

προϋποθέσεις έγκρισης. 

 

Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται 

σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
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διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 27 

παράγραφος 2. 

__________________  

23 Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί η 

ημερομηνία: 24 μήνες μετά την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. 

 

Αιτιολόγηση 

Ο αρχικός κατάλογος εγκεκριμένων νέων τροφίμων και παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες 

χώρες θα πρέπει να επισυναφθεί στον παρόντα κανονισμό και ο κατάλογος θα πρέπει να 

επικαιροποιείται με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις. 

 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) στην προσθήκη, διαγραφή ή 

τροποποίηση των προϋποθέσεων, 

προδιαγραφών ή περιορισμών που 

αφορούν τη συμπερίληψη ενός νέου 

τροφίμου στον ενωσιακό κατάλογο. 

γ) στην προσθήκη, διαγραφή ή 

τροποποίηση των προϋποθέσεων ή όρων 

χρήσης, πρόσθετων απαιτήσεων ειδικής 

επισήμανσης ή απαιτήσεων 

παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην 

αγορά που αφορούν τη συμπερίληψη ενός 

νέου τροφίμου στον ενωσιακό κατάλογο. 

Αιτιολόγηση 

Ο ενωσιακός κατάλογος νέων τροφίμων πρέπει να δηλώνει ξεκάθαρα ποιες προϋποθέσεις 

ίσχυαν όταν είχε χορηγηθεί η άδεια. 

 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η καταχώριση ενός νέου τροφίμου στον 

ενωσιακό κατάλογο που προβλέπεται στην 

παράγραφο 2 περιλαμβάνει, κατά 

περίπτωση, τα εξής: 

3. Η καταχώριση ενός νέου τροφίμου στον 

ενωσιακό κατάλογο που προβλέπεται στην 

παράγραφο 2 περιλαμβάνει τα εξής: 
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Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) τις προδιαγραφές του νέου τροφίμου· α) τις προδιαγραφές του νέου τροφίμου και 

τις τεχνολογικές μεθόδους· 

 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο α β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 αβ) το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση 

του αιτούντος· 

 

Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) τις προϋποθέσεις με τις οποίες μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί το νέο τρόφιμο, ώστε 

να αποφεύγονται, ιδίως, τυχόν αρνητικές 

συνέπειες σε συγκεκριμένες ομάδες του 

πληθυσμού, η υπέρβαση των μέγιστων 

επιπέδων πρόσληψης, καθώς και οι 

κίνδυνοι σε περίπτωση υπερβολικής 

κατανάλωσης· 

β) κατά περίπτωση, τις προϋποθέσεις με 

τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί το νέο 

τρόφιμο, ώστε να αποφεύγονται, ιδίως, 

τυχόν αρνητικές συνέπειες σε 

συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού, η 

υπέρβαση των μέγιστων επιπέδων 

πρόσληψης καθώς και οι κίνδυνοι σε 

περίπτωση υπερβολικής κατανάλωσης· 

 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) επιπλέον ειδικές απαιτήσεις 

επισήμανσης για την ενημέρωση των 

τελικών καταναλωτών σχετικά με 

οποιοδήποτε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ή 

ιδιότητα του τροφίμου –όπως η σύνθεση, η 

διατροφική αξία ή οι συνέπειες των 

διατροφικών συνηθειών και η 

προβλεπόμενη χρήση του τροφίμου–, που 

έχει ως αποτέλεσμα το νέο τρόφιμο να μην 

είναι πλέον ισοδύναμο με ήδη υπάρχον 

τρόφιμο, ή σχετικά με επιπτώσεις για την 

υγεία συγκεκριμένων ομάδων του 

πληθυσμού· 

γ) κατά περίπτωση, επιπλέον ειδικές 

απαιτήσεις επισήμανσης για την 

ενημέρωση των τελικών καταναλωτών 

σχετικά με οποιοδήποτε ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό ή ιδιότητα του τροφίμου –

όπως η σύνθεση, η διατροφική αξία ή οι 

συνέπειες των διατροφικών συνηθειών και 

η προβλεπόμενη χρήση του τροφίμου–, 

που έχει ως αποτέλεσμα το νέο τρόφιμο να 

μην είναι πλέον ισοδύναμο με ήδη 

υπάρχον τρόφιμο, ή σχετικά με επιπτώσεις 

για την υγεία συγκεκριμένων ομάδων του 

πληθυσμού· εάν ένα νέο τρόφιμο 

συντίθεται ή περιέχει συστατικά με τη 

μορφή τεχνολογικά επεξεργασμένων 

νανοϋλικών, τούτο αναφέρεται σαφώς 

στον κατάλογο συστατικών και τα 

ονόματα αυτών των συστατικών 

ακολουθούνται από τη λέξη «νάνο» σε 

παρένθεση. 

 

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) τις απαιτήσεις παρακολούθησης μετά τη 

διάθεση στην αγορά, σύμφωνα με το 

άρθρο 23. 

δ) κατά περίπτωση, τις απαιτήσεις 

παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην 

αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 23. 

 

Τροπολογία  51 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η διαδικασία για την έγκριση της διάθεσης 

ενός νέου τροφίμου στην αγορά της 

Ένωσης και για την επικαιροποίηση του 

ενωσιακού καταλόγου που προβλέπεται 

Η διαδικασία για την έγκριση της διάθεσης 

ενός νέου τροφίμου στην αγορά της 

Ένωσης και για την επικαιροποίηση του 

ενωσιακού καταλόγου που προβλέπεται 
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στο άρθρο 8 αρχίζει είτε με πρωτοβουλία 

της Επιτροπής είτε κατόπιν υποβολής 

αίτησης στην Επιτροπή. 

στο άρθρο 8 αρχίζει είτε με πρωτοβουλία 

της Επιτροπής είτε κατόπιν υποβολής 

αίτησης στην Επιτροπή. Η Επιτροπή 

διαβιβάζει την αίτηση στα κράτη μέλη 

και τη δημοσιοποιεί στον ιστότοπό της. 

 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο -α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -α) το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση 

του αιτούντος· 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της τροπολογίας είναι να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. 

 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 βα) τη διαδικασία παραγωγής· 

Αιτιολόγηση 

Η διαδικασία παραγωγής μπορεί να είναι παράμετρος αποφασιστικής σημασίας κατά τον 

προσδιορισμό ενός συγκεκριμένου τροφίμου ως νέου. Βλέπε αιτιολογική σκέψη 7. 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) επιστημονικά στοιχεία που να 

αποδεικνύουν ότι το νέο τρόφιμο δεν θέτει 

σε κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου· 

γ) ανεξάρτητα, αξιολογηθέντα από 

ομοτίμους, επιστημονικά στοιχεία που να 

αποδεικνύουν ότι το νέο τρόφιμο δεν θέτει 

σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία, την 
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υγεία των ζώων ή το περιβάλλον· 

 

Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την 

EFSA να εκδώσει γνώμη εάν η 

επικαιροποίηση είναι πιθανό να 

επηρεάσει την ανθρώπινη υγεία. 

2. Η Επιτροπή διαβιβάζει την έγκυρη 

αίτηση στην EFSA και της ζητεί να 

εκδώσει γνώμη. 

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η διαδικασία για την έγκριση της 

διάθεσης ενός νέου τροφίμου στην αγορά 

της Ένωσης και για την επικαιροποίηση 

του ενωσιακού καταλόγου που 

προβλέπεται στο άρθρο 8 ολοκληρώνεται 

με την έκδοση εκτελεστικής πράξης 

σύμφωνα με το άρθρο 11. 

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 

να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 26 α όσον αφορά 
την έγκριση της διάθεσης στην αγορά της 

Ένωσης ενός νέου τροφίμου και την 

επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου 

που παρατίθεται ως παράρτημα. 

Αιτιολόγηση 

Ο αρχικός κατάλογος εγκεκριμένων νέων τροφίμων και παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες 

χώρες θα πρέπει να επισυναφθεί στον παρόντα κανονισμό και ο κατάλογος θα πρέπει να 

επικαιροποιείται με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις. 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κατά περίπτωση, λαμβάνει υπόψη τις 

απόψεις των κρατών μελών, τη γνώμη της 

EFSA και οποιεσδήποτε άλλες θεμιτές 

Λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των κρατών 

μελών, τη γνώμη της EFSA και 

οποιεσδήποτε άλλες θεμιτές παραμέτρους 
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παραμέτρους που αφορούν την εν λόγω 

επικαιροποίηση. 

που αφορούν την εν λόγω επικαιροποίηση. 

 

Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν η Επιτροπή ζητεί τη γνώμη της 

EFSA, διαβιβάζει στην EFSA την έγκυρη 

αίτηση. Η EFSA εκδίδει τη γνώμη της 

εντός εννέα μηνών από την ημερομηνία 

παραλαβής της έγκυρης αίτησης. 

Η EFSA εκδίδει τη γνώμη της εντός εννέα 

μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της 

έγκυρης αίτησης. 

 

Τροπολογία  59 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για την αξιολόγηση της ασφάλειας των 

νέων τροφίμων, η EFSA, κατά περίπτωση, 

λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα: 

Για την αξιολόγηση της ασφάλειας των 

νέων τροφίμων, η EFSA, κατά περίπτωση 

και σύμφωνα με την αρχή της 

προφύλαξης, λαμβάνει υπόψη τα 

ακόλουθα: 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) κατά πόσον η σύνθεση των νέων 

τροφίμων και, ενδεχομένως, οι 

προϋποθέσεις χρήσης τους δεν 

δημιουργούν κίνδυνο για την υγεία των 

καταναλωτών της Ένωσης. 

β) κατά πόσον η σύνθεση των νέων 

τροφίμων και, ενδεχομένως, οι 

προϋποθέσεις χρήσης τους δεν 

δημιουργούν κίνδυνο για την υγεία των 

καταναλωτών της Ένωσης και, κατά 

περίπτωση, για το περιβάλλον. 
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Τροπολογία  61 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 βα) κατά πόσον το νέο τρόφιμο που 

προορίζεται να αντικαταστήσει άλλα 

τρόφιμα δεν έχει διαφορετικές ιδιότητες 

που ενέχουν διατροφικά μειονεκτήματα 

για τον καταναλωτή. 

Αιτιολόγηση 

Κατά την αξιολόγηση της ασφάλειας νέων τροφίμων, η EFSA πρέπει να διασφαλίζει ότι το νέο 

τρόφιμο που αντικαθιστά παρόμοιο τρόφιμο δεν έχει διαφορετικές ιδιότητες σε σχέση με το 

τρόφιμο που προορίζεται να αντικαταστήσει και ότι δεν συνεπάγεται διατροφικό μειονέκτημα 

για τον καταναλωτή. 

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εντός εννέα μηνών από την ημερομηνία 

έκδοσης της γνώμης της EFSA, η 

Επιτροπή υποβάλλει στην επιτροπή του 

άρθρου 27 παράγραφος 1 σχέδιο 

εκτελεστικής πράξης για την 

επικαιροποίηση του ενωσιακού 

καταλόγου, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 26 α όσον αφορά 

την επικαιροποίηση του ενωσιακού 

καταλόγου που αναφέρεται στο άρθρο 5, 
εντός εννέα μηνών από την ημερομηνία 

έκδοσης της γνώμης της EFSA που 

αναφέρεται στο άρθρο 10, όπου λαμβάνει 

υπόψη τα εξής: 

Αιτιολόγηση 

Ο αρχικός κατάλογος εγκεκριμένων νέων τροφίμων και παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες 

χώρες θα πρέπει να επισυναφθεί στον παρόντα κανονισμό και ο κατάλογος θα πρέπει να 

επικαιροποιείται με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις. 
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Τροπολογία  63 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) τη γνώμη της EFSA· διαγράφεται 

Αιτιολόγηση 

Η αναφορά στην EFSA στο στοιχείο γ) πρέπει να απαλειφθεί, δεδομένου ότι υπάρχει ήδη 

σχετική αναφορά στο εισαγωγικό τμήμα της παραγράφου. 

 

Τροπολογία  64 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 3. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  65 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Εάν η Επιτροπή δεν έχει ζητήσει 

γνωμοδότηση από την EFSA σύμφωνα με 

το άρθρο 9 παράγραφος 2, η περίοδος 

των εννέα μηνών που προβλέπεται στην 

παράγραφο 1 αρχίζει από την ημερομηνία 

κατά την οποία η Επιτροπή έλαβε έγκυρη 

αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 9 

παράγραφος 1. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο -α (νέο) 



 

AD\1039139EL.doc 35/45 PE537.498v03-00 

 EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 -α) το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση 

του αιτούντος· 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της τροπολογίας είναι να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. 

 

Τροπολογία  67 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Διαδικασία για τα παραδοσιακά τρόφιμα 

από τρίτες χώρες 

Διαδικασία κοινοποίησης για τα 

παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες χώρες 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να επισημαίνεται ότι οι ακόλουθες παράγραφοι αφορούν τη διαδικασία 

κοινοποίησης για παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες χώρες. 

 

Τροπολογία  68 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή διαβιβάζει, χωρίς 

καθυστέρηση, την έγκυρη αίτηση που 

αναφέρεται στο άρθρο 13 στα κράτη μέλη 

και στην EFSA. 

1. Η Επιτροπή διαβιβάζει, χωρίς 

καθυστέρηση, την έγκυρη αίτηση που 

αναφέρεται στο άρθρο 13 στα κράτη μέλη 

και στην EFSA, και τη δημοσιοποιεί στον 

ιστότοπό της. 

 

Τροπολογία  69 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο α 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) κατά πόσον το ιστορικό ασφαλούς 

χρήσης του τροφίμου στην τρίτη χώρα 

τεκμηριώνεται από αξιόπιστα δεδομένα 

που υποβάλλονται από τον αιτούντα, 

σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 15· 

α) κατά πόσον το ιστορικό ασφαλούς 

χρήσης του τροφίμου στην τρίτη χώρα, το 

οποίο έχει αξιολογηθεί βάσει 

επιστημονικών κατευθυντήριων γραμμών 

και κριτηρίων που μένει να 

αποσαφηνιστούν, τεκμηριώνεται από 

αξιόπιστα δεδομένα που υποβάλλονται από 

τον αιτούντα, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 

15· 

 

Τροπολογία  70 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) κατά πόσον η σύνθεση των νέων 

τροφίμων και, ενδεχομένως, οι 

προϋποθέσεις χρήσης τους δεν 

δημιουργούν κίνδυνο για την υγεία των 

καταναλωτών της Ένωσης. 

β) κατά πόσον η σύνθεση των νέων 

τροφίμων και, ενδεχομένως, οι 

προϋποθέσεις χρήσης τους δεν 

δημιουργούν κίνδυνο για την υγεία των 

καταναλωτών και, κατά περίπτωση, για 

το περιβάλλον της Ένωσης. 

 

Τροπολογία  71 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 βα) κατά πόσον το νέο τρόφιμο που 

προορίζεται να αντικαταστήσει άλλο 

τρόφιμο δεν έχει διαφορετικές ιδιότητες 

που ενέχουν διατροφικά μειονεκτήματα 

για τον καταναλωτή· 

Αιτιολόγηση 

Στόχος της τροπολογίας είναι να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια.  
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Τροπολογία  72 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 

έκδοσης της γνώμης της EFSA, η 

Επιτροπή υποβάλλει στην επιτροπή του 

άρθρου 27 παράγραφος 1 σχέδιο 

εκτελεστικής πράξης για την έγκριση της 

διάθεσης παραδοσιακών τροφίμων από 

τρίτες χώρες στην αγορά της Ένωσης και 

για την επικαιροποίηση του ενωσιακού 

καταλόγου, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: 

Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 26 α εντός τριών 

μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της 

γνώμης της EFSA, για την έγκριση της 

διάθεσης παραδοσιακών τροφίμων από 

τρίτες χώρες στην αγορά της Ένωσης και 

για την επικαιροποίηση του ενωσιακού 

καταλόγου, όπου λαμβάνει υπόψη τα εξής: 

Αιτιολόγηση 

Ο αρχικός κατάλογος εγκεκριμένων νέων τροφίμων και παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες 

χώρες θα πρέπει να επισυναφθεί στον παρόντα κανονισμό και ο κατάλογος θα πρέπει να 

επικαιροποιείται με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις. 

 

Τροπολογία  73 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 3. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  74 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Για τη διαγραφή από τον ενωσιακό 

κατάλογο ενός παραδοσιακού τροφίμου 

από τρίτη χώρα ή για την προσθήκη, τη 

διαγραφή ή την τροποποίηση 

προϋποθέσεων, προδιαγραφών ή 

Για τη διαγραφή από τον ενωσιακό 

κατάλογο ενός παραδοσιακού τροφίμου 

από τρίτη χώρα ή για την προσθήκη, τη 

διαγραφή ή την τροποποίηση 

προϋποθέσεων ή όρων χρήσης, 
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περιορισμών που αφορούν την 

καταχώριση ενός παραδοσιακού τροφίμου 

από τρίτη χώρα στον ενωσιακό κατάλογο 

εφαρμόζονται τα άρθρα 9 έως 12. 

πρόσθετων απαιτήσεων ειδικής 

επισήμανσης ή απαιτήσεων 

παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην 

αγορά που αφορούν την καταχώριση ενός 

παραδοσιακού τροφίμου από τρίτη χώρα 

στον ενωσιακό κατάλογο εφαρμόζονται τα 

άρθρα 9 έως 12. 

Αιτιολόγηση 

Βλέπε άρθρο 8 παράγραφος 2. Αποσαφήνιση. 

 

Τροπολογία  75 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν οι συμπληρωματικές πληροφορίες 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν 

παραληφθούν εντός της 

συμπληρωματικής προθεσμίας που 

αναφέρεται στην εν λόγω παράγραφο, η 

Επιτροπή ενεργεί με βάση τις 

πληροφορίες που της έχουν ήδη 

διαβιβαστεί. 

2. Όταν οι συμπληρωματικές πληροφορίες 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν 

διαβιβαστούν εντός της νέας προθεσμίας 

που ορίζεται, η Επιτροπή δεν χορηγεί 

έγκριση. 

 

Τροπολογία  76 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

5. Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και η EFSA 

λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 

εξασφαλίζουν τη δέουσα εμπιστευτικότητα 

των πληροφοριών που λαμβάνουν δυνάμει 

του παρόντα κανονισμού σύμφωνα με την 

παράγραφο 4, εκτός αν πρόκειται για 

πληροφορίες που απαιτείται να 

δημοσιοποιούνται για την προστασία της 

ανθρώπινης υγείας. 

5. Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και η EFSA 

λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 

εξασφαλίζουν τη δέουσα εμπιστευτικότητα 

των πληροφοριών που λαμβάνουν δυνάμει 

του παρόντα κανονισμού σύμφωνα με την 

παράγραφο 4, εκτός αν πρόκειται για 

πληροφορίες που απαιτείται να 

δημοσιοποιούνται για την προστασία της 

ανθρώπινης υγείας, του περιβάλλοντος και 

της υγείας των ζώων. 
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Τροπολογία  77 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων 

ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή για 

τα εξής: 

διαγράφεται 

α) οποιαδήποτε νέα επιστημονική ή 

τεχνική πληροφορία η οποία θα μπορούσε 

να επηρεάσει την αξιολόγηση της 

ασφάλειας κατά τη χρήση του νέου 

τροφίμου· 

 

β) κάθε απαγόρευση ή περιορισμό που 

επιβάλλει οποιαδήποτε τρίτη χώρα στην 

αγορά της οποίας διατίθεται το νέο 

τρόφιμο. 

 

Αιτιολόγηση 

Η παράγραφος αυτή συμπεριλήφθηκε εσφαλμένα σε άρθρο περί επιβολής απαίτησης 

παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά, δεδομένου ότι πρόκειται για χωριστή απαίτηση 

γενικού χαρακτήρα η οποία είναι ανεξάρτητη της απόφασης περί απαίτησης παρακολούθησης 

μετά τη διάθεση στην αγορά. Για λόγους σαφήνειας του κειμένου, θα πρέπει συνεπώς να 

αποτελεί χωριστό άρθρο στον παρόντα κανονισμό. 

 

Τροπολογία  78 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 23α 

 Απαιτήσεις σχετικά με νέες πληροφορίες  

 Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων 

ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή για 

τα εξής: 

 α) κάθε νέα επιστημονική ή τεχνική 

πληροφορία η οποία θα μπορούσε να 

επηρεάσει την αξιολόγηση της ασφάλειας 

κατά τη χρήση του νέου τροφίμου· 
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 β) κάθε απαγόρευση ή περιορισμό που 

επιβάλλει οποιαδήποτε τρίτη χώρα στην 

αγορά της οποίας διατίθεται το νέο 

τρόφιμο. 

Αιτιολόγηση 

Η παράγραφος αυτή συμπεριλήφθηκε εσφαλμένα σε άρθρο περί επιβολής απαίτησης 

παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά, δεδομένου ότι πρόκειται για χωριστή απαίτηση 

γενικού χαρακτήρα η οποία είναι ανεξάρτητη της απόφασης περί απαίτησης παρακολούθησης 

μετά τη διάθεση στην αγορά. Για λόγους σαφήνειας του κειμένου, θα πρέπει συνεπώς να 

αποτελεί χωριστό άρθρο στον παρόντα κανονισμό. 

 

Τροπολογία  79 

Πρόταση κανονισμού 

Kεφάλαιο 6 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κυρώσεις και διαδικασία επιτροπής Κυρώσεις και γενικές διατάξεις 

 

Τροπολογία  80 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 26α 

 Άσκηση της εξουσιοδότησης 

 1. Η εξουσία να εκδίδει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις ανατίθεται στην 

Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος 

άρθρου. 

 2. Η προβλεπόμενη στα άρθρα 3, 9 

παράγραφος 3, 11 παράγραφος 1, 17 

παράγραφος 1 και 29 παράγραφος 3 

εξουσία έκδοσης κατ' εξουσιοδότηση 

πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή για 

περίοδο επτά ετών από την ...*. Η 

Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 

τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 

αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 

της περιόδου των επτά ετών. Η 
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εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως 

για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν 

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 

Συμβούλιο προβάλουν αντιρρήσεις το 

αργότερο εντός τριών μηνών πριν από τη 

λήξη της κάθε περιόδου. 

 3. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα 

άρθρα 3, 9 παράγραφος 3, 11 

παράγραφος 1, 17 παράγραφος 1 και 29 

παράγραφος 3 μπορεί να ανακληθεί ανά 

πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση 

ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση 

που προσδιορίζεται στην εν λόγω 

απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη 

της δημοσίευσης της απόφασης στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία 

που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος 

των ήδη εν ισχύι κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων. 

 4. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί 

ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. 

 5. Η κατ’ εξουσιοδότηση πράξη που 

εκδίδεται δυνάμει των άρθρων 3, 9 

παράγραφος 3, 11 παράγραφος 1, 17 

παράγραφος 1 και 29 παράγραφος 3 

τίθεται σε ισχύ μόνον εφόσον δεν έχει 

διατυπωθεί αντίρρηση από το 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 

εντός δύο μηνών από την ημέρα που η 

πράξη κοινοποιείται στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ή αν, πριν 

λήξει αυτή η περίοδος, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 

ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 

δεν θα προβάλουν αντιρρήσεις. Η 

περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο 

μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του 

Συμβουλίου. 

 __________________ 

 * EE: Ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
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παρόντος κανονισμού. 

 

Τροπολογία  81 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα 

παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  82 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σε περίπτωση που η γνωμοδότηση της 

επιτροπής πρέπει να ληφθεί μέσω 

γραπτής διαδικασίας, η διαδικασία αυτή 

ολοκληρώνεται χωρίς αποτέλεσμα, όταν, 

εντός της προθεσμίας έκδοσης της 

γνωμοδότησης, το αποφασίσει ο 

πρόεδρος της επιτροπής ή το ζητήσουν 

τα μέλη της επιτροπής με απλή 

πλειοψηφία. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  83 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Σε περίπτωση που η γνωμοδότηση της 

επιτροπής πρέπει να ληφθεί μέσω γραπτής 

διαδικασίας, η διαδικασία αυτή 

ολοκληρώνεται χωρίς αποτέλεσμα, όταν, 

εντός της προθεσμίας έκδοσης της 

γνωμοδότησης, το αποφασίσει ο πρόεδρος 

της επιτροπής ή το ζητήσουν τα μέλη της 

Σε περίπτωση που η γνωμοδότηση της 

επιτροπής πρέπει να ληφθεί μέσω γραπτής 

διαδικασίας, η διαδικασία αυτή 

ολοκληρώνεται χωρίς αποτέλεσμα, όταν, 

εντός προθεσμίας έξι μηνών, το 

αποφασίσει ο πρόεδρος της επιτροπής ή το 

ζητήσουν τα μέλη της επιτροπής με απλή 
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επιτροπής με απλή πλειοψηφία. πλειοψηφία. 

Αιτιολόγηση 

Αποσαφήνιση. 

 

Τροπολογία  84 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 27β 

 Επανεξέταση 

 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, 

συνοδευόμενη, εφόσον ενδείκνυται, από 

τυχόν νομοθετικές προτάσεις. 

 __________________ 

 * EE: να προστεθεί η ημερομηνία: 5 έτη 

μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. 

Αιτιολόγηση 

Πέντε χρόνια μετά την έναρξη ισχύος, η Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εφαρμογή του νέου κανονισμού. 

 

Τροπολογία  85 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με 

εκτελεστικές πράξεις, λεπτομερείς 

κανόνες για την εφαρμογή των 

παραγράφων 1 και 2. Οι εν λόγω 

εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 

να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 26 α όσον αφορά 

την έγκριση μεταβατικών μέτρων για την 

εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2. 
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προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 3. 

Αιτιολόγηση 

Για την έγκριση μεταβατικών μέτρων θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατ' εξουσιοδότηση 

πράξεις αντί των εκτελεστικών. 

 

Τροπολογία  86 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Παράρτημα  

 Ενωσιακός κατάλογος νέων τροφίμων 

και παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες 

χώρες. 

Αιτιολόγηση 

Ο αρχικός κατάλογος εγκεκριμένων νέων τροφίμων και παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες 

χώρες θα πρέπει να επισυναφθεί στον παρόντα κανονισμό και ο κατάλογος θα πρέπει να 

επικαιροποιείται με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις. 
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