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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Ιστορικό 

 

Ο προτεινόμενος κανονισμός της ΕΕ είναι η δεύτερη προσπάθεια της Επιτροπής για τη 

μεταρρύθμιση του καθεστώτος των νέων τροφίμων στην ΕΕ, που χρονολογείται από το 1997. 

Το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο έχει επικριθεί ως ιδιαίτερα επαχθές, χρονοβόρο και δαπανηρό 

όσον αφορά την έγκριση νέων τροφίμων. Αυτό είναι πιο προβληματικό για τις εταιρείες των 

οποίων η κύρια αγορά είναι η Ευρώπη, σε σύγκριση με την ταχύτερη διαδικασία έγκρισης 

πριν από τη διάθεση στην αγορά σε άλλες τρίτες χώρες, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο 

Καναδάς. Κατά συνέπεια, πολλές επιχειρήσεις τροφίμων της ΕΕ, ιδίως ΜΜΕ, δεν είναι 

πρόθυμες να αναπτύξουν και να θέσουν στην αγορά νέα τρόφιμα ή συστατικά τροφίμων που 

θα υπαχθούν στο νέο πεδίο των τροφίμων. 

 

Σε διεθνές επίπεδο, η ΕΕ έχει επανειλημμένα στοχοποιηθεί στον Παγκόσμιο Οργανισμό 

Εμπορίου από τρίτες χώρες, οι οποίες θεωρούν ότι η έγκριση νέων τροφίμων αποτελεί 

εμπόδιο για το εμπόριο και παρακωλύει την πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ τροφίμων που 

έχουν μακρά ιστορία ασφαλούς χρήσης στη χώρα προέλευσής τους. 

 

Παρατηρήσεις 

 

Εκτός από τον γενικό στόχο της κατοχύρωσης της ασφάλειας των τροφίμων, ο νέος 

κανονισμός αποσκοπεί στον εξορθολογισμό και την απλούστευση της διαδικασίας έγκρισης 

για τα νέα τρόφιμα με την κατάρτιση καταλόγου των εγκεκριμένων νέων τροφίμων της 

Ένωσης. Είναι ευπρόσδεκτες οι προτάσεις για μείωση του διοικητικού φόρτου για τα κράτη 

μέλη και τις επιχειρήσεις τους και της διάρκειας και του κόστους της διαδικασίας έγκρισης, 

καθώς και για αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τροφίμων, ιδίως 

για τις ΜΜΕ, μεταξύ άλλων με την παροχή κινήτρων για καινοτομία. 

 

Περαιτέρω, η πρόταση εισάγει ταχύτερη και πιο αναλογική αξιολόγηση της ασφάλειας για τα 

παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες χώρες. Με τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά, 

αυτές οι ειδικές διατάξεις για τρόφιμα τα οποία δεν έχουν διατεθεί στην αγορά της ΕΕ, αλλά 

διαθέτουν ιστορικό ασφαλούς χρήσης σε τρίτες χώρες, στοχεύουν στη δημιουργία ενός πιο 

ισορροπημένου συστήματος και θετικού περιβάλλοντος για το εμπόριο και, επομένως, 

ανταποκρίνονται στις ανησυχίες που τέθηκαν σε επίπεδο ΠΟΕ σχετικά με αυθαίρετους και 

αδικαιολόγητους περιορισμούς στην πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ. 

 

Επιπλέον, δεδηλωμένος στόχος της πρότασης είναι να αποσαφηνίσει τον ορισμό των νέων 

τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό και, επομένως, να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου. 

Ωστόσο, έχουν διατυπωθεί ανησυχίες ότι, ιδίως η άρση των κατηγοριών και η διεύρυνση των 

ορισμών, θα μπορούσαν να οδηγήσουν στο αντίθετο, και έτσι να δημιουργήσουν νομοθετικά 

κενά που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ασφάλεια των τροφίμων. 

 

Ο νέος ορισμός και οι ακριβείς απαιτήσεις κοινοποίησης για τα παραδοσιακά τρόφιμα από 

τρίτες χώρες προβληματίζουν ιδιαίτερα τη συντάκτρια γνωμοδότησης. Στην πρόταση 

παραμένει η μάλλον χαλαρή διατύπωση της έννοιας «ιστορικό ασφαλούς χρήσης τροφίμων», 

η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από σαφείς οδηγίες καθώς και πρότυπα για τη συλλογή 
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των στοιχείων και αποδείξεων που πρέπει να παρέχουν οι αιτούντες. Αυτό αποτελεί 

προϋπόθεση ώστε το νέο κεντρικό σύστημα να είναι αποτελεσματικό, δηλαδή, να μην 

υπάρχει κίνδυνος συχνών αναιτιολόγητων ενστάσεων περί ασφάλειας από τα κράτη μέλη. 

Επιπλέον, αυτές οι απαιτήσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ, 

έτσι ώστε να μη δημιουργούν αδικαιολόγητους περιορισμούς για τους φορείς εκμετάλλευσης 

από τρίτες χώρες. 

Η συντάκτρια γνωμοδότησης έχει επίγνωση του εν εξελίξει έργου της Ευρωπαϊκής Αρχής για 

την Ασφάλεια των Τροφίμων όσον αφορά την επικαιροποίηση των υφιστάμενων 

κατευθυντήριων γραμμών του 1997 σχετικά με τις επιστημονικές πτυχές και τις πληροφορίες 

που είναι αναγκαίες για την υποστήριξη των αιτήσεων για τη διάθεση στην αγορά των νέων 

τροφίμων και νέων συστατικών τροφίμων και την προετοιμασία των αρχικών εκθέσεων 

αξιολόγησης βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97. Συνολικά, το νέο κεντρικό σύστημα 

θα επιβαρύνει τον φόρτο εργασίας της ΕΑΑΤ, επιβάρυνση η οποία, περιττό να 

υπενθυμίσουμε, πρέπει να συνδυάζεται με τους αντίστοιχους πόρους.  

 

Εκτός από τις ανωτέρω κατευθυντήριες γραμμές, η συντάκτρια γνωμοδότησης θεωρεί ότι 

είναι απαραίτητο να διατίθεται επαρκής και έγκαιρη τεχνική βοήθεια σε φορείς σε τρίτες 

χώρες που επιδιώκουν να διαθέσουν στην αγορά της ΕΕ παραδοσιακά τρόφιμα. 

 

Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, η συντάκτρια γνωμοδότησης θεωρεί ουσιώδους 

σημασίας την κατάλληλη παρακολούθηση της εφαρμογής και του αντικτύπου των νέων 

κανόνων, ιδίως όσον αφορά τη νέα απλοποιημένη διαδικασία για τα παραδοσιακά τρόφιμα 

από τρίτες χώρες. Τα αποτελέσματα αυτής της παρακολούθησης πρέπει να κοινοποιηθούν 

στο Κοινοβούλιο πέντε χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του νέου κανονισμού. 

 

Αυτά είναι μερικά από τα ζητήματα που αποτελούν τη βάση των προτάσεων που θα υποβάλει 

η συντάκτρια γνωμοδότησης προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Όσον αφορά τις 

συγκεκριμένες τροπολογίες, οι προτάσεις θα επικεντρωθούν στις διατάξεις σχετικά με 

παραδοσιακά προϊόντα από τρίτες χώρες και την απαραίτητη εξουσιοδότηση από την άποψη 

αυτή. 

  

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου 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 (2) Κατά την υλοποίηση των πολιτικών της 



 

AD\1040514EL.doc 5/18 PE537.403v03-00 

 EL 

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. 

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 και να 

τονώνεται η καινοτομία και η 

δημιουργικότητα των MMΕ που 

δραστηριοποιούνται στον τομέα των 

γεωργικών ειδών διατροφής. Θα πρέπει 

να εφαρμόζεται η αρχή της προφύλαξης, 

όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

178/2002. 

 

Τροπολογία  2 

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) Θα πρέπει να γίνεται διάκριση 

μεταξύ παραδοσιακών τροφίμων από 

τρίτες χώρες και νέων τροφίμων. 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, όπως ορίζεται 

στις επιστημονικές και τεχνικές 

κατευθυντήριες γραμμές που θα εκδώσει 

η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 

Τροφίμων («EFSA»). Τα τρόφιμα αυτά θα 

πρέπει να έχουν καταναλωθεί σε τρίτη 

χώρα για τουλάχιστον 25 έτη στο πλαίσιο 

της συνήθους διατροφής σημαντικού 

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. 
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Τροπολογία  3 

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 2011 

για οδηγίες σχετικά με την εκτίμηση 

επικινδυνότητας της εφαρμογής 

νανοεπιστημών και νανοτεχνολογιών στην 

αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών21, 

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 EFSA, στη 

γνώμη που εξέδωσε στις 6 Απριλίου 2011 

για οδηγίες σχετικά με την εκτίμηση 

επικινδυνότητας της εφαρμογής 

νανοεπιστημών και νανοτεχνολογιών στην 

αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών21, 

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, και παράλληλα με βάση την 

αρχή της προφύλαξης, η Επιτροπή 

αναπτύσσει μεθόδους δοκιμών που 

συνεκτιμούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

των τεχνολογικά επεξεργασμένων 

νανοϋλικών. 

__________________ __________________ 

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

 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Τα νέα τρόφιμα υπόκεινται στις 

απαιτήσεις γενικής επισήμανσης που 

ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου σχετικά με την 

παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα 

(24) Τα νέα τρόφιμα υπόκεινται στις 

απαιτήσεις γενικής επισήμανσης που 

ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου σχετικά με την 

παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα 
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στους καταναλωτές, καθώς και σε άλλες 

σχετικές απαιτήσεις επισήμανσης του 

ενωσιακού δικαίου. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις μπορεί να είναι αναγκαία η 

παροχή επιπλέον πληροφοριών σχετικά με 

την επισήμανση, ιδίως όσον αφορά την 

περιγραφή των τροφίμων, την πηγή ή τις 

προϋποθέσεις χρήσης τους, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές είναι 

επαρκώς ενημερωμένοι για τη φύση των 

νέων τροφίμων. 

στους καταναλωτές, καθώς και σε άλλες 

σχετικές απαιτήσεις επισήμανσης του 

ενωσιακού δικαίου. Η επισήμανση θα 

πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον 

πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά την 

περιγραφή των τροφίμων, την καταγωγή 

τους, τη σύνθεσή τους και τις 

προϋποθέσεις χρήσης τους, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές είναι 

επαρκώς ενημερωμένοι για τη φύση των 

νέων τροφίμων, περιλαμβανομένων των 

τροφίμων που προέρχονται από τρίτες 

χώρες. Επομένως, όταν ένα νέο τρόφιμο 

καταχωρίζεται στον ενωσιακό κατάλογο 

ή στον κατάλογο παραδοσιακών 

τροφίμων από τρίτες χώρες, μπορεί να 

επιβάλλονται ειδικοί όροι χρήσης ή 

απαιτήσεις επισήμανσης, που είναι 

δυνατόν να αφορούν, μεταξύ άλλων, κάθε 

ειδικό χαρακτηριστικό ή ιδιότητά του, 

όπως η σύνθεση, η διατροφική αξία ή το 

διατροφικό αποτέλεσμα και η 

προβλεπόμενη χρήση του τροφίμου, ή 

θέματα δεοντολογικής φύσεως ή 

συνέπειες για την υγεία συγκεκριμένων 

πληθυσμιακών ομάδων. Είναι σκόπιμο να 

καθοριστούν στον παρόντα κανονισμό 

συγκεκριμένες απαιτήσεις επισήμανσης 

σε σχέση με συστατικά που περιέχονται 

υπό τη μορφή τεχνολογικώς 

επεξεργασμένων νανοϋλικών, τα οποία 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού. 

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 26 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(26) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις 

που επιβάλλονται σε περίπτωση 

παράβασης των διατάξεων του παρόντος 

κανονισμού και θα πρέπει να λαμβάνουν 

όλα τα αναγκαία μέτρα για να 

(26) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

θεσπίζουν κανόνες σχετικά με τις κυρώσεις 

που επιβάλλονται σε περίπτωση 

παράβασης των διατάξεων του παρόντος 

κανονισμού και θα πρέπει να λαμβάνουν 

όλα τα αναγκαία μέτρα για να 
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διασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι 

κυρώσεις αυτές θα πρέπει να είναι 

αποτελεσματικές, αναλογικές και 

αποτρεπτικές. 

διασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι 

κυρώσεις αυτές θα πρέπει να είναι 

αποτελεσματικές, αναλογικές και 

αποτρεπτικές και να συμβάλλουν στην 

εξασφάλιση ισότιμων όρων 

ανταγωνισμού. 

 

Τροπολογία  6 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) «παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες 

χώρες»: τα νέα τρόφιμα, εκτός από αυτά 

που αναφέρεται στο στοιχείο α) σημεία i) 

έως iii), τα οποία προκύπτουν από την 

πρωτογενή παραγωγή, με ιστορικό 

ασφαλούς χρήσης στην εκάστοτε τρίτη 

χώρα·  

β) «παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες 

χώρες»: τα νέα τρόφιμα, εκτός από αυτά 

που αναφέρονται στο στοιχείο α) σημεία i) 

έως iii), τα οποία προκύπτουν από την 

πρωτογενή παραγωγή, και μεταποιημένα 

παράγωγα, όπως ορίζονται στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002, με 

ιστορικό ασφαλούς χρήσης στην εκάστοτε 

τρίτη χώρα·  

 

Τροπολογία  7 

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· 
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Τροπολογία  8 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 27 α προκειμένου 

να ορίσει την έννοια «σημαντικό μέρος 

του πληθυσμού της χώρας». 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) «ο αιτών»: το κράτος μέλος, η τρίτη 

χώρα ή το ενδιαφερόμενο μέρος (το οποίο 

μπορεί να εκπροσωπεί περισσότερα του 

ενός ενδιαφερόμενα μέρη), που έχει 

υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή σύμφωνα 

με το άρθρο 9 ή το άρθρο 15 ή 

κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 13· 

δ) «ο αιτών»: το κράτος μέλος, η τρίτη 

χώρα ή το ενδιαφερόμενο μέρος (το οποίο 

μπορεί να εκπροσωπεί περισσότερα του 

ενός ενδιαφερόμενα μέρη, ή μια MMΕ), 

που έχει υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή 

σύμφωνα με το άρθρο 9 ή το άρθρο 15 ή 

κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 13· 

 

Τροπολογία  10 

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) 

Εξουσιοδότηση 
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Τροπολογία  11 

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 27α προκειμένου 

να αποφασίσει κατά πόσον ένα 

συγκεκριμένο τρόφιμο εμπίπτει στον 

ορισμό των νέων τροφίμων, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 

στοιχείο α), και να εγκρίνει ένα 

παραδοσιακό τρόφιμο από τρίτη χώρα 

και να επικαιροποιήσει τον ενωσιακό 

κατάλογο που αναφέρεται στο άρθρο 17. 

Αιτιολόγηση 

Η συντάκτρια γνωμοδότησης κρίνει σκόπιμο να προσφύγει στο καθεστώς των κατ' 

εξουσιοδότηση πράξεων για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση του κανονισμού σε ό, τι αφορά 

τα θέματα αυτά. Σε περίπτωση που εγκριθεί η τροπολογία αυτή θα πρέπει να εισαχθεί μια 

αιτιολογική σκέψη με λεπτομερή περιγραφή της εξουσιοδότησης.  

 

Τροπολογία  12 

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  13 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Η Επιτροπή καταρτίζει και 1. Η Επιτροπή καταρτίζει, επικαιροποιεί 
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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»). 

και δημοσιοποιεί 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»), όπως ορίζεται 

στο παράρτημα του παρόντος 

κανονισμού. Ο ενωσιακός κατάλογος 

περιλαμβάνει τα παραδοσιακά τρόφιμα 

από τρίτες χώρες. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 γα) όταν είναι αδύνατο να διασφαλιστεί η 

ιχνηλασιμότητα των υλικών που 

χρησιμοποιούνται στην παρασκευή τους. 

 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ 

 

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) επιπλέον ειδικές απαιτήσεις 

επισήμανσης για την ενημέρωση των 

τελικών καταναλωτών σχετικά με 

οποιοδήποτε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ή 

ιδιότητα του τροφίμου και τη διασφάλιση 

της ιχνηλασιμότητάς του –όπως η 

σύνθεση, η προέλευση, 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· 

Αιτιολόγηση 

Η επισήμανση των νέων τροφίμων πρέπει να επιτρέπει στον τελικό χρήστη να προσδιορίσει την 
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προέλευση του προϊόντος. 

 

Τροπολογία  16 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) τη χώρα καταγωγής του· γ) τη χώρα καταγωγής του και τις χώρες 

καταγωγής των υλικών που 

χρησιμοποιούνται στην παρασκευή του· 

 

Τροπολογία  17 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

δ) τεκμηριωμένα στοιχεία που 

αποδεικνύουν το ιστορικό ασφαλούς 

χρήσης του τροφίμου σε οιαδήποτε τρίτη 

χώρα· 

δ) τεκμηριωμένα στοιχεία που 

αποδεικνύουν το ιστορικό ασφαλούς 

χρήσης του τροφίμου σε οιαδήποτε τρίτη 

χώρα, όπως ορίζεται στις ευρωπαϊκές 

κατευθυντήριες γραμμές υπό τον έλεγχο 

της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια 

των Τροφίμων (EFSA)· 

 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 13 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

ε) κατά περίπτωση, τις προϋποθέσεις 

χρήσης και ειδικές απαιτήσεις 

επισήμανσης που δεν παραπλανούν τον 

καταναλωτή. 

ε) τις προϋποθέσεις χρήσης και ειδικές 

απαιτήσεις επισήμανσης που δεν 

παραπλανούν τον καταναλωτή. 

 



 

AD\1040514EL.doc 13/18 PE537.403v03-00 

 EL 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. 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: 

1. Εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 

έκδοσης της γνώμης της EFSA, η 

Επιτροπή εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξη 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: 

Αιτιολόγηση 

Η συντάκτρια γνωμοδότησης κρίνει σκόπιμο να προσφύγει στο καθεστώς των κατ' 

εξουσιοδότηση πράξεων για τη συμπλήρωση του κανονισμού σε ό, τι αφορά τα θέματα αυτά. Σε 

περίπτωση που εγκριθεί η τροπολογία αυτή θα πρέπει να εισαχθεί μια αιτιολογική σκέψη με 

λεπτομερή περιγραφή της εξουσιοδότησης. 

 

Τροπολογία  20 

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  21 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 19 – στοιχείο α 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) το περιεχόμενο, την κατάρτιση και την 

υποβολή της κοινοποίησης που 

προβλέπεται στο άρθρο 13 και της αίτησης 

που προβλέπεται στο άρθρο 14 

α) το περιεχόμενο, την κατάρτιση και την 

υποβολή της κοινοποίησης που 

προβλέπεται στο άρθρο 13 και της αίτησης 

που προβλέπεται στο άρθρο 14 
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παράγραφος 5·  παράγραφος 5, με βάση τις 

κατευθυντήριες γραμμές της EFSA·  

Αιτιολόγηση 

Πέρα από την ενημέρωση των υφιστάμενων επιστημονικών κατευθυντήριων γραμμών, η EFSA 

θα πρέπει να αναπτύξει τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές και εργαλεία για να βοηθήσει τους 

υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων στις τρίτες χώρες για την υποβολή αίτησης ή κοινοποίησης. 

 

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2 – στοιχείο β 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

β) την ονομασία και την περιγραφή του 

νέου τροφίμου· 

β) την ονομασία, την περιγραφή και τη 

σύνθεση του νέου τροφίμου· 

 

Τροπολογία  23 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων 

ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή για τα 

εξής: 

2. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων 

και οι υγειονομικές αρχές των κρατών 

μελών ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή 

για τα εξής: 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 26 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για 

τις κυρώσεις που εφαρμόζονται στις 

παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος 

κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα 

αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι 

εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτές. Οι 

προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για 

τις κυρώσεις που εφαρμόζονται στις 

παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος 

κανονισμού και λαμβάνουν όλα τα 

αναγκαία μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι 

εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτές. Οι 

προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι 
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αποτελεσματικές, αναλογικές και 

αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 

τις εν λόγω διατάξεις στην Επιτροπή το 

αργότερο στις ...26 και την ενημερώνουν 

αμέσως για οποιαδήποτε μεταγενέστερη 

τροποποίηση τις επηρεάζει. 

αποτελεσματικές, αναλογικές και 

αποτρεπτικές και να διασφαλίζουν 

ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Τα κράτη 

μέλη κοινοποιούν τις εν λόγω διατάξεις 

στην Επιτροπή το αργότερο στις ...26 και 

την ενημερώνουν αμέσως για οποιαδήποτε 

μεταγενέστερη τροποποίηση τις επηρεάζει. 

__________________ __________________ 

26 Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί η 

ημερομηνία: 24 μήνες μετά την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. 

26 Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί η 

ημερομηνία: 24 μήνες μετά την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. 

 

Τροπολογία  25 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 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 και 17 

εξουσία ανατίθεται στην Επιτροπή για 

περίοδο πέντε ετών από την ...*. Η 

Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 

τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί το 

αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη 

της πενταετούς περιόδου. Η 

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 και 17 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 
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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 και 17 

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. 

 _____________ 

 * ΕΕ: Να προστεθεί η ημερομηνία 

έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. 

Αιτιολόγηση 

Η συντάκτρια γνωμοδότησης κρίνει σκόπιμο να τεθεί χρονικός περιορισμός στην ανάθεση 

εξουσιών στην Επιτροπή. Ο περιορισμός αυτός έχει ως αποτέλεσμα περισσότερο 

κοινοβουλευτικό έλεγχο, δεδομένου ότι υποχρεώνεται η Επιτροπή να υποβάλει έκθεση όσον 

αφορά την ανάθεση το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της καθορισμένης περιόδου. 

Από την άλλη, η σιωπηρή παράταση της ανάθεσης για περίοδο ίσης διάρκειας αποτρέπει την 

υπερφόρτωση των νομοθετών και διευκολύνει την εφαρμογή του κανονισμού. 
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 EL 

Τροπολογία  26 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Υποβολή εκθέσεων 

 Πέντε έτη μετά την ημερομηνία 

εφαρμογής, η Επιτροπή υποβάλλει 

έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 

στο Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή 

του παρόντος κανονισμού, εξετάζοντας 

ειδικότερα τον αντίκτυπο της νέας 

απλοποιημένης διαδικασίας στα νέα 

τρόφιμα και στα παραδοσιακά τρόφιμα 

από τρίτες χώρες. Η έκθεση αυτή 

δημοσιοποιείται. 
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