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Τροπολογία 126
Θεόδωρος Σκυλακάκης

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 2

Θέση του Συμβουλίου Τροποποίηση

(2) Υψηλό επίπεδο προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται κατά την άσκηση των 
ενωσιακών πολιτικών. Η δέουσα προσοχή 
θα πρέπει να δίδεται, εφόσον απαιτείται, 
στην προστασία του περιβάλλοντος και την 
καλή διαβίωση των ζώων.

(2) Υψηλό επίπεδο προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται κατά την άσκηση των 
ενωσιακών πολιτικών. Η δέουσα προσοχή 
θα πρέπει να δίδεται, εφόσον απαιτείται, 
στην προστασία του περιβάλλοντος και την 
καλή διαβίωση των ζώων λαμβανομένης 
υπόψη της θεωρούμενης ικανότητάς τους 
να σκέφτονται και να αισθάνονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το επίπεδο της θεωρούμενης ικανότητας σκέψης και αίσθησης των ζώων διαφέρει από είδος σε 
είδος και θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατάλληλα όπου απαιτείται.

Τροπολογία 127
Elena Oana Antonescu

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6

Θέση του Συμβουλίου Τροποποίηση

(6) Θα πρέπει επίσης να διευκρινισθεί ότι 
τα τρόφιμα θεωρούνται νέα εφόσον σ’ 
αυτά εφαρμόζεται τεχνολογία παραγωγής 
η οποία δεν είχε χρησιμοποιηθεί κατά το 
παρελθόν για την παραγωγή τροφίμων 
στην Ένωση. Ιδιαίτερα, οι αναδυόμενες 
τεχνολογίες αναπαραγωγής ζώων και 
διαδικασίες παραγωγής τροφίμων, οι 
οποίες έχουν αντίκτυπο στα τρόφιμα και 
συνεπώς ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο και 
στην ασφάλεια των τροφίμων, θα πρέπει 
να καλύπτονται από τον παρόντα 

(6) Θα πρέπει επίσης να διευκρινισθεί ότι 
τα τρόφιμα θεωρούνται νέα εφόσον σ’ 
αυτά εφαρμόζεται τεχνολογία παραγωγής 
η οποία δεν είχε χρησιμοποιηθεί κατά το 
παρελθόν για την παραγωγή τροφίμων για 
εμπορία και κατανάλωση στην Ένωση. 
Ιδιαίτερα, οι αναδυόμενες τεχνολογίες 
αναπαραγωγής ζώων και διαδικασίες 
παραγωγής τροφίμων, οι οποίες έχουν 
αντίκτυπο στα τρόφιμα και συνεπώς 
ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο και στην 
ασφάλεια των τροφίμων, θα πρέπει να 
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κανονισμό. Τα νέα τρόφιμα επομένως θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν τρόφιμα ζωικής 
προέλευσης παραγόμενα με μη 
παραδοσιακές τεχνικές αναπαραγωγής και 
από τους απογόνους τους, τρόφιμα φυτικής 
προέλευσης παραγόμενα με μη 
παραδοσιακές τεχνικές αναπαραγωγής, 
τρόφιμα παραγόμενα με νέες διαδικασίες 
παραγωγής, οι οποίες ενδέχεται να έχουν 
επίπτωση στα τρόφιμα, και τρόφιμα που 
περιέχουν ή που αποτελούνται από 
τεχνολογικά επεξεργασμένα νανοϋλικά. Τα 
τρόφιμα που προέρχονται από νέες φυτικές 
ποικιλίες ή από νέες ζωικές φυλές 
παραγόμενες με παραδοσιακές τεχνικές 
αναπαραγωγής δεν θα πρέπει να 
θεωρούνται νέα τρόφιμα. Επιπλέον, θα 
πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα τρόφιμα από 
τρίτες χώρες που είναι νέα στην Ένωση 
μπορούν να θεωρηθούν παραδοσιακά 
μόνον όταν προέρχονται από πρωτογενή 
παραγωγή όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 178/2002, είτε έχουν υποστεί 
επεξεργασία είτε όχι (π.χ. φρούτα, 
μαρμελάδα, χυμοί φρούτων). Ωστόσο, τα 
τρόφιμα που αποκτώνται κατ’ αυτόν τον 
τρόπο δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
τρόφιμα ζωικής ή φυτικής προέλευσης στα 
οποία εφαρμόστηκε μη παραδοσιακή 
τεχνική αναπαραγωγής ή τρόφιμα 
παραγόμενα από απογόνους τέτοιων ζώων, 
καθώς και τρόφιμα στα οποία εφαρμόζεται 
νέα μέθοδος παραγωγής.

καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. 
Τα νέα τρόφιμα επομένως θα πρέπει να 
περιλαμβάνουν τρόφιμα ζωικής 
προέλευσης παραγόμενα με μη 
παραδοσιακές τεχνικές αναπαραγωγής και 
από τους απογόνους τους, τρόφιμα φυτικής 
προέλευσης παραγόμενα με μη 
παραδοσιακές τεχνικές αναπαραγωγής, 
τρόφιμα παραγόμενα με νέες διαδικασίες 
παραγωγής, οι οποίες ενδέχεται να έχουν 
επίπτωση στα τρόφιμα, και τρόφιμα που 
περιέχουν ή που αποτελούνται από 
τεχνολογικά επεξεργασμένα νανοϋλικά. Τα 
τρόφιμα που προέρχονται από νέες φυτικές 
ποικιλίες ή από νέες ζωικές φυλές 
παραγόμενες με παραδοσιακές τεχνικές 
αναπαραγωγής δεν θα πρέπει να 
θεωρούνται νέα τρόφιμα. Επιπλέον, θα 
πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα τρόφιμα από 
τρίτες χώρες που είναι νέα στην Ένωση 
μπορούν να θεωρηθούν παραδοσιακά 
μόνον όταν προέρχονται από πρωτογενή 
παραγωγή όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 178/2002, είτε έχουν υποστεί 
επεξεργασία είτε όχι (π.χ. φρούτα, 
μαρμελάδα, χυμοί φρούτων). Ωστόσο, τα 
τρόφιμα που αποκτώνται κατ’ αυτόν τον 
τρόπο δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν 
τρόφιμα ζωικής ή φυτικής προέλευσης στα 
οποία εφαρμόστηκε μη παραδοσιακή 
τεχνική αναπαραγωγής ή τρόφιμα 
παραγόμενα από απογόνους τέτοιων ζώων, 
καθώς και τρόφιμα στα οποία εφαρμόζεται 
νέα μέθοδος παραγωγής.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Το συγκεκριμένο μέσο αφορά τη ρύθμιση της εμπορικής διάθεσης νέων τροφίμων στην 
εσωτερική αγορά, είτε αυτά παράγονται στην ΕΕ, είτε, υπό ορισμένες συνθήκες, σε τρίτες 
χώρες. Ο κανονισμός δεν καλύπτει τρόφιμα που παράγονται για αγορές τρίτων χωρών.
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Τροπολογία 128
Oreste Rossi

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροποποίηση

(18α) Για να αποφεύγονται οι δοκιμές σε 
ζώα, για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού οι δοκιμές σε σπονδυλωτά 
ζώα θα πρέπει να επιχειρούνται μόνο σε 
έσχατη ανάγκη. Ο παρών κανονισμός θα 
πρέπει να διασφαλίζει την 
ελαχιστοποίηση των δοκιμών σε 
σπονδυλωτά ζώα, με ιδιαίτερη έμφαση 
στις διπλές δοκιμές, και να προάγει την 
χρήση μεθόδων δοκιμών χωρίς ζώα και 
ευφυών στρατηγικών δοκιμών. 
Τα υφιστάμενα αποτελέσματα από 
δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα, κατά τη 
διαδικασία ανάπτυξης νέων τροφίμων, θα 
πρέπει να είναι κοινόχρηστα. Εξάλλου, 
σύμφωνα με την οδηγία 86/609/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 1986 για 
την προσέγγιση των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών σχετικά με την 
προστασία των ζώων που 
χρησιμοποιούνται για πειράματα και 
άλλους επιστημονικούς σκοπούς1, οι 
δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα πρέπει να 
αντικατασταθούν, να περιοριστούν ή να 
εξευγενιστούν. 
Η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να βασίζεται, όπου αυτό είναι 
δυνατό, στη χρήση κατάλληλων 
εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών. Το 
αργότερο επτά έτη από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα 
πρέπει να επανεξετάσει τους κανόνες 
σχετικά με την προστασία δεδομένων για 
αποτελέσματα δοκιμών σε σπονδυλωτά 
ζώα και, αν καταστεί αναγκαίο, θα πρέπει 
να τροποποιήσει τους εν λόγω κανόνες. 
1 ΕΕ L 358, 18.12. 1986, σ. 1.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Η αποφυγή των διπλών δοκιμών θα συνεπαγόταν, για παράδειγμα, ότι δεν θα ήταν πλέον 
δυνατόν να προκληθεί επανεμφάνιση όγκων σε ένα ζώο, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη 
η επιβεβαίωση της επίπτωσης στην υγεία κατά τον δεύτερο ή τον τρίτο κύκλο της θεραπείας. Ας 
σημειωθεί ότι όγκοι επανεμφανίζονται τουλάχιστον στο 30% των ατόμων που εγχειρίζονται για 
όγκους ή σαρκώματα. Η απαγόρευση τέτοιων πειραμάτων με ζώα θα συνεπαγόταν την άμεση 
δοκιμή σε ασθενείς.

Τροπολογία 129
Pilar Ayuso και Renate Sommer

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(19α) Οι δεοντολογικές και 
περιβαλλοντικές πτυχές πρέπει να 
αποτελούν μέρος της διαχείρισης του 
κινδύνου στο πλαίσιο της διαδικασίας 
έγκρισης. Οι πτυχές αυτές θα πρέπει να 
αξιολογούνται από την Ευρωπαϊκή 
Ομάδα για τη Δεοντολογία της 
Επιστήμης και των Νέων Τεχνολογιών 
και από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Περιβάλλοντος αντίστοιχα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει εν μέρει την τροπολογία 23 του ΕΚ από την πρώτη 
ανάγνωση.

Τροπολογία 130
Oreste Rossi

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 22

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(22) Αν τα παραδοσιακά τρόφιμα από 
τρίτες χώρες περιλαμβάνονται στον 

(22) Όσον αφορά την αξιολόγηση της 
ασφάλειας και τη διαχείριση 
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κατάλογο παραδοσιακών τροφίμων από 
τρίτες χώρες, θα πρέπει να μπορούν να 
διατεθούν στην αγορά εντός της Ένωσης, 
υπό όρους που αντιστοιχούν στους όρους 
για τους οποίους έχει αποδειχθεί ιστορικό 
ασφαλούς χρήσης. Όσον αφορά την 
αξιολόγηση της ασφάλειας και τη 
διαχείριση παραδοσιακών τροφίμων από 
τρίτες χώρες, θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη το ιστορικό ασφαλούς χρήσης των 
τροφίμων στη χώρα καταγωγής τους. Το 
ιστορικό ασφαλούς χρήσης δεν θα πρέπει 
να περιλαμβάνει μη διατροφικές χρήσεις 
ούτε χρήσεις που δεν έχουν σχέση με 
κανονικό διαιτολόγιο

παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες χώρες, 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
ισχύοντες κανόνες της ΕΕ.

Or. it

Αιτιολόγηση

Πρέπει οπωσδήποτε να αποφευχθεί η εισαγωγή και η εμπορία προϊόντων που δεν 
συμμορφώνονται προς τους κανονισμούς της ΕΕ ή των οποίων η σύνθεση απορρέει πλήρως ή 
εν μέρει από είδη ζώων ή φυτών που κινδυνεύουν με εξαφάνιση.

Τροπολογία 131
Kartika Tamara Liotard

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 34

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(34) Είναι σκόπιμη η θέσπιση μέτρων 
αναγκαίων για την εφαρμογή του 
παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τα 
άρθρα 5 και 7 της απόφασης αριθ. 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των 
όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην 
Επιτροπή1.

Διαγράφεται

1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.

Or. en
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Τροπολογία 132
Kartika Tamara Liotard

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 35

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(35) Ειδικότερα, θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να 
διασαφηνίσει διάφορους ορισμούς 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
εναρμονισμένη εφαρμογή των διατάξεων 
αυτών από τα κράτη μέλη, με βάση τα 
σχετικά κριτήρια, συμπεριλαμβανομένου 
του ορισμού των τεχνολογικά 
επεξεργασμένων νανοϋλικών, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνικές και 
επιστημονικές εξελίξεις και τις μη 
παραδοσιακές τεχνικές ζωικής 
αναπαραγωγής στις όποιες 
περιλαμβάνονται οι τεχνικές που 
χρησιμοποιούνται για την μονογονική 
αναπαραγωγή γενετικά πανομοιότυπων 
ζώων που δεν χρησιμοποιούνταν για την 
παραγωγή τροφίμων εντός της Ένωσης 
πριν από τις 15 Μαΐου 1997. Επιπλέον, 
πριν τις 15.5.1997, θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να θεσπίζει 
τα κατάλληλα μεταβατικά μέτρα και να 
ενημερώνει τον κατάλογο παραδοσιακών 
τροφίμων από τρίτες χώρες και τον 
ενωσιακό κατάλογο.

Διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 133
Kartika Tamara Liotard

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 36

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(36) Επιπλέον, θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί η Επιτροπή να θεσπίζει 
κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 

(36) Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να θεσπίζει κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με το 
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το άρθρο 290 της Συνθήκης, τηρώντας τα 
κριτήρια βάσει των οποίων τρόφιμα μπορεί 
να θεωρούνται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί 
για κατανάλωση από τον άνθρωπο σε 
σημαντικό βαθμό εντός της Ένωσης πριν 
από τις 15 Μαΐου 1997. Είναι ιδιαιτέρως 
σημαντικό να διαβουλεύεται η Επιτροπή 
με εμπειρογνώμονες κατά την 
προπαρασκευαστική φάση, σύμφωνα με
τη δέσμευση που ανέλαβε η Επιτροπή με 
την από 9ης Δεκεμβρίου 2009 
ανακοίνωσή της σχετικά με την 
εφαρμογή του άρθρου 290 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης,

άρθρο 290 της Συνθήκης, τηρώντας τα 
κριτήρια βάσει των οποίων τρόφιμα μπορεί 
να θεωρούνται ότι έχουν χρησιμοποιηθεί 
για κατανάλωση από τον άνθρωπο σε 
σημαντικό βαθμό εντός της Ένωσης πριν 
από τις 15 Μαΐου 1997. Είναι ιδιαιτέρως 
σημαντικό, η Επιτροπή  να διενεργεί τις 
δέουσες διαβουλεύσεις κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της 
μεταξύ άλλων και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων.

Or. en

Τροπολογία 134
Kartika Tamara Liotard

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 β (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(2β) Στις περιπτώσεις που τούτο είναι 
αναγκαίο, και λαμβανομένου υπόψη του 
πεδίου εφαρμογής του παρόντος άρθρου , 
η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει, με 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 21 και υπό τις προϋποθέσεις 
που καθορίζονται στα άρθρα 22 και 23, 
κατά πόσο ένας τύπος τροφίμου εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού. Αν ένα νέο τρόφιμο μπορεί 
να επιδρά στο ανθρώπινο σώμα με τρόπο 
συγκρίσιμο με εκείνον ενός 
φαρμακευτικού προϊόντος, η Επιτροπή 
μπορεί να ζητεί γνωμάτευση από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων 
(EMEA) για το κατά πόσο το προϊόν 
εμπίπτει στις διατάξεις του κανονισμού 
(ΕΚ) 726/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
31ης Μαρτίου 2004, ο οποίος καθορίζει 
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κοινοτικές διαδικασίες για την έγκριση 
και την εποπτεία φαρμακευτικών 
προϊόντων για ανθρώπινη ή κτηνιατρική 
χρήση και για τη σύσταση του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων1, 
και επομένως δεν εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 
1 ΕΕ L 136, 30.4.2004, σ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 91 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.

Τροπολογία 135
Kartika Tamara Liotard

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
περαιτέρω κριτήρια για την αποσαφήνιση 
των ορισμών του στοιχείου α) σημεία (i) 
έως (iv) και των στοιχείων γ), δ) και ε) 
της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
του άρθρου 19 παράγραφος 2.

3. λαμβάνοντας υπόψη τους διάφορους 
ορισμούς νανοϋλικών που δημοσιεύονται 
από διάφορους φορείς και τις συνεχείς 
εξελίξεις στον τομέα των 
νανοτεχνολογιών, η Επιτροπή τροποποιεί 
και προσαρμόζει το στοιχείο (στ) στην 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο και 
σύμφωνα με ορισμούς που συμφωνούνται 
στη συνέχεια σε διεθνές επίπεδο,  με 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 21 και υπό τις προϋποθέσεις 
που καθορίζονται στα άρθρα 22 και 23.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επαναφορά τροπολογιών 92 και 35 του ΕΚ από τη πρώτη ανάγνωση.
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Τροπολογία 136
Kartika Tamara Liotard

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

3. Όπου είναι απαραίτητο, η αρμόδια 
αρχή δύναται να συμβουλευθεί άλλες 
αρμόδιες αρχές και την Επιτροπή σχετικά 
με την έκταση στην οποία ένα τρόφιμο 
χρησιμοποιούνταν για ανθρώπινη 
κατανάλωση εντός της Ένωσης πριν από 
τις 15 Μαΐου 1997. Οι απαντήσεις στο 
ερώτημα διαβιβάζονται και στην 
Επιτροπή. Η Επιτροπή συνοψίζει τις 
ληφθείσες απαντήσεις και διαβιβάζει το 
αποτέλεσμα της διαβούλευσης σε όλες τις 
αρμόδιες αρχές.

3. Προκειμένου να διασφαλιστεί η 
πληρότητα των πληροφοριών σχετικά με 
την κατάταξη των νέων τροφίμων, η 
Επιτροπή πρέπει το αργότερο έως …* να 
εγκρίνει κανόνες σχετικά με τον τρόπο 
ενέργειας σε περιπτώσεις κατά τις οποίες 
η Επιτροπή δεν διαθέτει πληροφορίες 
σχετικά με τη χρήση τροφίμου για 
ανθρώπινη κατανάλωση πριν τις 15 
Μαΐου 1997, με πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 21 
και υπό τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στα άρθρα 22 και 23. 
* Έξι μήνες μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 40 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.

Τροπολογία 137
Kartika Tamara Liotard

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

4. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
εκτελεστικά μέτρα για την παράγραφο 3 
του παρόντος άρθρου σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία του άρθρου 19 
παράγραφος 2.

4. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την 
εφαρμογή της παραγράφου 1, ιδιαίτερα 
όσον αφορά το είδος των πληροφοριών 
που πρέπει να συλλέγονται από τα κράτη 
μέλη και/ή από τους φορείς 
εκμετάλλευσης επιχειρήσεων τροφίμων, 
με πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα 
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με το άρθρο 21 και υπό τις προϋποθέσεις 
που καθορίζονται στα άρθρα 22 και 23.

Or. en

Αιτιολόγηση

Άρθρο 4 παρ. 2 του εγγράφου της Επιτροπής.

Τροπολογία 138
Pilar Ayuso και Renate Sommer

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 8 – στοιχείο γ α (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(γα) η γνώμη του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Περιβάλλοντος, που 
δημοσιεύεται το αργότερο την ημέρα 
δημοσίευσης της αξιολόγησης της ΕΑΑΤ, 
σχετικά με τον βαθμό στον οποίο η 
μέθοδος παραγωγής και η κανονική 
κατανάλωση έχουν επιζήμιες συνέπειες 
στο περιβάλλον πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη στη διαχείριση κινδύνου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει εν μέρει την τροπολογία 47 του ΕΚ από την πρώτη 
ανάγνωση.

Τροπολογία 139
Pilar Ayuso και Renate Sommer

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 8 – στοιχείο γ β (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(γβ) η γνώμη της Ευρωπαϊκής Ομάδας 
για τη Δεοντολογία στην Επιστήμη και 
τις Νέες Τεχνολογίες, που δημοσιεύεται 
το αργότερο την ημερομηνία 
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δημοσίευσης της αξιολόγησης της ΕΑΑΤ, 
σχετικά με το βαθμό στον οποίο 
υπάρχουν αντιρρήσεις δεοντολογικού 
χαρακτήρα, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
στη διαχείριση κινδύνου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει εν μέρει την τροπολογία 48 του ΕΚ από την πρώτη 
ανάγνωση.

Τροπολογία 140
Daciana Octavia Sârbu

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 8 – στοιχείο γ γ (νέο)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(γγ) δεν προκύπτει από κλωνοποιημένο 
ζώο ή απογόνους του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η έκθεση του Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση προέβλεπε ειδικά νομοθεσία για την 
απαγόρευση της εμπορίας των συγκεκριμένων τροφίμων στην αγορά της ΕΕ. Με την παρούσα 
τροπολογία διασφαλίζεται ότι τα τρόφιμα αυτά δεν θα κυκλοφορήσουν στην αγορά πριν 
υποβληθεί η σχετική νομοθεσία.

Τροπολογία 141
Pilar Ayuso και Renate Sommer

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 8 – παράγραφος 1α (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

Τρόφιμα στα οποία έχουν εφαρμοστεί 
διαδικασίες παραγωγής που επιβάλλουν 
ειδικές μεθόδους εκτίμησης κινδύνου (για 
παράδειγμα, τρόφιμα που περιέχουν 
τεχνολογικά επεξεργασμένα νανοϋλικά) 
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μπορούν να περιλαμβάνονται στον 
ενωσιακό κατάλογο, εφόσον υπάρχουν 
κατάλληλες μέθοδοι εκτίμησης κινδύνου 
τις οποίες η ΕΑΑΤ θεωρεί κατάλληλες για 
τη εκτίμηση του κατά πόσο η χρήση του 
συγκεκριμένου τροφίμου είναι ασφαλής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία επαναφέρει εν μέρει την τροπολογία 50 του ΕΚ από την πρώτη 
ανάγνωση.

Τροπολογία 142
Kartika Tamara Liotard

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Ο ενωσιακός κατάλογος ενημερώνεται
σύμφωνα με τη διαδικασία που θεσπίζεται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1331/2008 και, 
όπου απαιτείται, σύμφωνα με το άρθρο 
16 του παρόντος κανονισμού.

1. Η Επιτροπή ενημερώνει τον ενωσιακό 
κατάλογο, μεταξύ άλλων στις 
περιπτώσεις προστασίας των δεδομένων 
που αναφέρονται στο άρθρο 16, σύμφωνα 
με τη διαδικασία που θεσπίζεται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1331/2008. Κατά 
παρέκκλιση από τις παραγράφους 4 έως 6 
του άρθρου 7 του κανονισμού (ΕΚ) 
1331/2008, ο κανονισμός για την 
ενημέρωση του ενωσιακού καταλόγου 
εγκρίνεται με πράξεις κατ’ 
εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 21 
και υπό τις προϋποθέσεις που 
καθορίζονται στα άρθρα 22 και 23. Η 
Επιτροπή δημοσιεύει τον ενωσιακό 
κατάλογο σε ειδική σελίδα της ιστοθέσης 
της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Άρθρο 7 παρ. 4 του εγγράφου της Επιτροπής.
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Τροπολογία 143
Kartika Tamara Liotard

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 ζ (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2ζ. Πριν από την εκπνοή του χρονικού 
διαστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 
16 παράγραφος 1, ο ενωσιακός 
κατάλογος ενημερώνεται σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, έτσι 
ώστε, εφόσον το εγκεκριμένο τρόφιμο 
εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις 
που καθορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό, να μην περιλαμβάνονται 
πλέον οι ειδικές ενδείξεις που 
αναφέρονται στο στοιχείο ζ) της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Άρθρο 7 παρ. 4 του εγγράφου της Επιτροπής.

Τροπολογία 144
Kartika Tamara Liotard

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9 – παράγραφος 2 η (νέα)

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

2η. Για την ενημέρωση του ενωσιακού 
καταλόγου με την καταχώριση νέου 
τροφίμου, εφόσον το νέο τρόφιμο δεν 
περιέχει συστατικά που υπόκεινται σε 
προστασία δεδομένων σύμφωνα με το 
άρθρο 16, ή δεν περιέχει τέτοια 
συστατικά, και:
(α) το νέο τρόφιμο είναι ισοδύναμο με 
υπάρχοντα τρόφιμα όσον αφορά τη 
σύνθεση, τον μεταβολισμό και το επίπεδο 
ανεπιθύμητων ουσιών,
ή
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(β) το νέο τρόφιμο περιέχει ή αποτελείται 
από συστατικά εγκεκριμένα κατά το 
παρελθόν για χρήση στη διατροφή στην 
Ένωση, η δε νέα προβλεπόμενη χρήση 
του δεν αναμένεται, ευλόγως, να αυξήσει 
σημαντικά την πρόσληψή του από τους 
καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των 
καταναλωτών από ευαίσθητες ομάδες,
η διαδικασία κοινοποίησης στην οποία 
αναφέρεται το άρθρο 11 του παρόντος 
κανονισμού εφαρμόζεται τηρουμένων 
των αναλογιών, κατά παρέκκλιση από την 
πρώτη παράγραφο του παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 86 από την πρώτη ανάγνωση του ΕΚ.

Τροπολογία 145
Kartika Tamara Liotard

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – παράγραφοι 6 και 7

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

6. Το ενδιαφερόμενο μέρος δύναται να 
αποσύρει την αίτησή του σε οιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας.

6. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή 
λειτουργία της διαδικασίας κοινοποίησης 
που προβλέπεται στο παρόν άρθρο,  η 
Επιτροπή πρέπει πριν από τις …* να 
θεσπίσει κανόνες σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, με 
πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση σύμφωνα με 
το άρθρο 21 και υπό τις προϋποθέσεις 
που καθορίζονται στα άρθρα 22 και 23.

7. Έως τις …, η Επιτροπή θεσπίζει 
λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία του άρθρου 19 
παράγραφος 2.
* ΕΕ: να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 2 έτη μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

* Έξι μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en
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Τροπολογία 146
Elena Oana Antonescu

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(2) Οι παραγωγοί τροφίμων πληροφορούν 
αμέσως την Επιτροπή όσον αφορά:

(2) Οι παραγωγοί τροφίμων ή η Αρχή 
πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή όσον 
αφορά: 

Or. ro

Αιτιολόγηση

Η υποχρεωτική υποβολή πρόσθετων πληροφοριών που μπορεί να έχουν σημασία για την 
αξιολόγηση του κατά πόσο ένα τρόφιμο είναι ασφαλές για χρήση δεν μπορεί να βαρύνει μόνο 
τους ενδιαφερομένους -στην προκειμένη περίπτωση τους παραγωγούς- δεδομένου ότι δεν είναι 
προς το συμφέρον των παραγωγών η παροχή πληροφοριών που θα μπορούσε να έχει ως 
αποτέλεσμα τον αποκλεισμό ενός τροφίμου από τον ενωσιακό κατάλογο. Θα πρέπει επομένως 
οι κανονισμός να προβλέπει εναλλακτική οδό για την κοινοποίηση νέων επιστημονικών ή 
τεχνικών στοιχείων για νέα τρόφιμα στην Επιτροπή, σε περίπτωση που δεν γίνει από τον 
παραγωγό.

Τροπολογία 147
Elena Oana Antonescu

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 17 – στοιχείο α

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

(α) τον ενωσιακό κατάλογο που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και 
τον κατάλογο παραδοσιακών τροφίμων 
από τρίτες χώρες που αναφέρεται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 2 σε ενιαία ειδική 
σελίδα του ιστοτόπου της Επιτροπής·

(α) τον ενωσιακό κατάλογο που 
αναφέρεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και 
τον κατάλογο παραδοσιακών τροφίμων 
από τρίτες χώρες που αναφέρεται στο 
άρθρο 7 παράγραφος 2 σε ενιαία ειδική 
σελίδα του ιστοτόπου της Επιτροπής, σε 
όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ·

Or. ro



PE440.200v01-00 18/20 AM\812695EL.doc

EL

Τροπολογία 148
Kartika Tamara Liotard

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 21

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 20 για 
περίοδο πέντε ετών μετά τη θέση σε ισχύ 
του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή 
υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες 
που της έχουν ανατεθεί το αργότερο 6 
μήνες πριν τη λήξη της περιόδου των 5 
ετών. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται 
αυτομάτως για περιόδους ίδιας διάρκειας, 
εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο την ανακαλέσουν σύμφωνα με 
το άρθρο 22. 

1. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 
εκδίδει τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
που αναφέρονται στα άρθρα 2(2β), 3(3), 
4(3), 4(4), 9(1), 11(6) και 20 για περίοδο 
πέντε ετών μετά τη θέση σε ισχύ της 
παρούσας οδηγίας. Η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της 
έχουν ανατεθεί το αργότερο 6 μήνες πριν 
τη λήξη της περιόδου των 5 ετών. Η 
εξουσιοδότηση ανανεώνεται αυτομάτως 
για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
την ανακαλέσουν σύμφωνα με το άρθρο 
22. 

2. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια 
κατ’εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

2. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει μια 
κατ’εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί 
ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο.

3. Οι εξουσίες για την έκδοση πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση ανατίθενται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 22 και 23.

3. Οι εξουσίες για την έκδοση πράξεων 
κατ’ εξουσιοδότηση ανατίθενται στην 
Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στα άρθρα 22 και 23.

Or. en

Τροπολογία 149
Kartika Tamara Liotard

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 22

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Η κατά το άρθρο 20 εξουσιοδότηση 
μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο.

1. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στα 
άρθρα 2(2β),  3(3), 4(3), 4(4), 9(1), 11(6) 
και 20 μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε 
στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο.

2. Το θεσμικό όργανο που κίνησε 2. Το όργανο που κίνησε εσωτερική 
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εσωτερική διαδικασία για να αποφασίσει 
εάν πρόκειται να ανακαλέσει την 
εξουσιοδότηση ενημερώνει το άλλο 
θεσμικό όργανο και την Επιτροπή, το 
αργότερο ένα μήνα πριν από τη λήψη της 
τελικής απόφασης, αναφέροντας τις 
εξουσιοδοτήσεις που ενδέχεται να 
αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης 
καθώς και τους λόγους της εν λόγω 
ανάκλησης.

διαδικασία για να αποφασίσει εάν 
πρόκειται να ανακαλέσει την 
εξουσιοδότηση αναλαμβάνει να 
ενημερώσει το άλλο όργανο και την 
Επιτροπή, μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα πριν τη λήψη της τελικής 
απόφασης, προσδιορίζοντας τις 
εξουσιοδοτήσεις που ενδέχεται να 
αποτελέσουν αντικείμενο ανάκλησης 
καθώς και τους πιθανούς λόγους της εν 
λόγω ανάκλησης.

3. Η απόφαση περί ανάκλησης τερματίζει 
την ανάθεση των εξουσιών που 
προσδιορίζονται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει αμέσως ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία η οποία 
καθορίζεται. Δεν επηρεάζει την 
εγκυρότητα των κατ’εξουσιοδότηση 
πράξεων που ισχύουν ήδη. Η απόφαση 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Η απόφαση περί ανάκλησης τερματίζει 
την ανάθεση των εξουσιών που 
προσδιορίζονται στην εν λόγω απόφαση. 
Αρχίζει να ισχύει αμέσως ή σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία η οποία 
καθορίζεται. Δεν επηρεάζει την 
εγκυρότητα των κατ’εξουσιοδότηση 
πράξεων που ισχύουν ήδη. Η απόφαση 
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. en

Τροπολογία 150
Kartika Tamara Liotard

Κοινή θέση του Συμβουλίου – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 23

Θέση του Συμβουλίου Τροπολογία

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο δύνανται να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις έναντι της κατ’εξουσιοδότηση 
πράξης εντός τριών μηνών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης.

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο δύνανται να διατυπώσουν 
αντιρρήσεις έναντι κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξης εντός προθεσμίας δύο μηνών από 
την ημερομηνία κοινοποίησης.
Με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου η 
περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο 
μήνες.

2. Εάν, κατά τη λήξη αυτής της 
προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο δεν διατύπωσαν αντιρρήσεις 
έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, ή 
αν, πριν από την ημερομηνία αυτή, το 

2. Εάν, κατά τη λήξη αυτής της 
προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή 
το Συμβούλιο δεν διατύπωσαν αντιρρήσεις 
έναντι της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης, η 
κατ' εξουσιοδότηση πράξη δημοσιεύεται 
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Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο ενημέρωσαν αμφότερα την 
Επιτροπή με το ότι αποφάσισαν να μην 
εγείρουν αντιρρήσεις, η κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξη τίθεται σε ισχύ 
κατά την ημερομηνία που προβλέπει.

στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρχίζει να 
ισχύει από την ημερομηνία που ορίζεται 
στις διατάξεις της.

Η κατ' εξουσιοδότηση πράξη μπορεί να 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τεθεί σε 
ισχύ πριν τη λήξη αυτής της περιόδου εάν 
αφενός το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
αφετέρου το Συμβούλιο έχουν ενημερώσει 
την Επιτροπή για την πρόθεσή τους να 
μην προβάλουν αντιρρήσεις.

3. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις 
έναντι της κατ’εξουσιοδότηση πράξης, η 
πράξη αυτή δεν τίθεται σε ισχύ. Το 
θεσμικό όργανο που διατυπώνει 
αντιρρήσεις έναντι της κατ’εξουσιοδότηση 
πράξης εκθέτει τους σχετικούς λόγους.

3. Αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το 
Συμβούλιο διατυπώσουν αντιρρήσεις 
έναντι κατ' εξουσιοδότηση πράξης, η 
πράξη δεν τίθεται σε ισχύ. Το θεσμικό 
όργανο που διατυπώνει αντιρρήσεις έναντι 
της κατ’ εξουσιοδότηση πράξης εκθέτει 
τους σχετικούς λόγους.
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