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Τροπολογία 20
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα 
τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη 
και μικρά παιδιά και για τα τρόφιμα που 
προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς 
σκοπούς (υποβληθείσα από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 114 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης)(Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα 
τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη 
και μικρά παιδιά, για τα τρόφιμα που 
προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς 
σκοπούς και για άλλα τρόφιμα για ειδική 
διατροφή (υποβληθείσα από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 114 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης)

Or. en

Αιτιολόγηση

Some essential guarantees that are offered in the current dietetic Framework Directive 
(2009/39/EC) and under its relevant Vertical Directives have been removed in this proposal 
to the detriment of vulnerable consumers. These consumers require foods that are specially 
formulated to provide specialised nutrition and to help them in the dietary management of 
specific conditions., The Commission’s proposal risks weakening the health and safety of 
these consumer groups by restricting the scope of the Proposed Regulation, thus restricting 
possibilities for future innovation based on scientific developments. It is therefore necessary 
to re-introduce the concept of food intended for specialised nutrition. This is aligned with the 
current Codex standard for foods for special dietary uses (146-1985).

Τροπολογία 21
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα 
τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη 

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα 
τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη 
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και μικρά παιδιά και για τα τρόφιμα που 
προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς 
σκοπούς (υποβληθείσα από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 114 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης)(Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

και μικρά παιδιά, για τα τρόφιμα που 
προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς 
σκοπούς, καθώς και άλλα τρόφιμα που 
προορίζονται για ειδική διατροφή 
(υποβληθείσα από την Επιτροπή σύμφωνα 
με το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Or. fr

Τροπολογία 22
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα 
τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη 
και μικρά παιδιά και για τα τρόφιμα που 
προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς 
σκοπούς (υποβληθείσα από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 114 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης)(Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα 
τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη 
και μικρά παιδιά, για τα τρόφιμα που 
προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς 
σκοπούς και που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν σε δίαιτες μειωμένων 
θερμίδων για απώλεια βάρους 
(υποβληθείσα από την Επιτροπή σύμφωνα 
με το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Or. fr

Τροπολογία 23
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα 
τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη 
και μικρά παιδιά και για τα τρόφιμα που 

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα 
τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη 
και μικρά παιδιά, για τα τρόφιμα που 
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προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς 
σκοπούς (υποβληθείσα από την Επιτροπή 
σύμφωνα με το άρθρο 114 της Συνθήκης 
για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης)(Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς 
σκοπούς και για τα τρόφιμα για άτομα με 
δυσανεξία στη γλουτένη (υποβληθείσα 
από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 
114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης)

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πάσχοντες από κοιλιοκάκη είναι ευπαθής ομάδα καταναλωτών. Η κοιλιοκάκη είναι μια 
ασθένεια για την οποία η μόνη γνωστή σήμερα θεραπεία είναι η εφ' όρου ζωής υιοθέτηση μιας 
διατροφής που αποκλείει εντελώς τη λήψη γλουτένης. Τα προϊόντα χωρίς γλουτένη, δηλαδή, 
απευθύνονται σε μια ευπαθή ομάδα του πληθυσμού και η πρόταση της Επιτροπής ενδέχεται να 
θέσει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών αυτών, λόγω του περιορισμού 
του πεδίου του προτεινόμενου κανονισμού.

Τροπολογία 24
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η ελεύθερη κυκλοφορία ασφαλών και 
υγιεινών τροφίμων είναι θεμελιώδης 
πτυχή της εσωτερικής αγοράς και
συμβάλλει σημαντικά στην υγεία και την 
ευημερία των πολιτών και διασφαλίζει τα 
κοινωνικά και οικονομικά τους 
συμφέροντα.

(2) Η εξασφάλιση ασφαλών και υγιεινών 
τροφίμων, ιδίως όταν αυτά απευθύνονται 
σε ευπαθείς ομάδες καταναλωτών όπως 
τα βρέφη και τα μικρά παιδιά, αποτελεί 
θεμελιώδες κριτήριο για την ελεύθερη 
κυκλοφορία τους και την καλή λειτουργία
της εσωτερικής αγοράς, συμβάλλει 
σημαντικά στην υγεία και την ευημερία 
των πολιτών και διασφαλίζει τα κοινωνικά 
και οικονομικά τους συμφέροντα.

Or. en

Τροπολογία 25
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η οδηγία 2009/39/ΕΚ προβλέπει ότι 
μπορούν να εγκριθούν ειδικές διατάξεις 
όσον αφορά τις ακόλουθες δύο ειδικές 
κατηγορίες τροφίμων που εμπίπτουν στον 
ορισμό των τροφίμων που προορίζονται 
για ειδική διατροφή: «τρόφιμα που 
προορίζονται για την αντιμετώπιση της 
καταβολής έντονης μυϊκής προσπάθειας, 
ιδίως για αθλητές» και «τρόφιμα για άτομα 
που πάσχουν από διαταραχές του 
μεταβολισμού των σακχάρων 
(διαβητικοί)». Όσον αφορά τα τρόφιμα που 
προορίζονται για την αντιμετώπιση της 
καταβολής έντονης μυϊκής προσπάθειας, 
δεν μπορεί να εξαχθεί επιτυχές 
συμπέρασμα ως προς την ανάπτυξη 
ειδικών διατάξεων, λόγω των ευρέως 
αποκλινουσών απόψεων μεταξύ των 
κρατών μελών και των ενδιαφερομένων 
σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της ειδικής 
νομοθεσίας, τον αριθμό των 
υποκατηγοριών των τροφίμων που θα 
πρέπει να συμπεριληφθούν, τα κριτήρια 
για τον καθορισμό των απαιτήσεων ως 
προς τη σύνθεση και τις πιθανές 
επιπτώσεις για τις καινοτομίες στην 
ανάπτυξη προϊόντων. Όσον αφορά τις 
ειδικές διατάξεις για τα τρόφιμα για άτομα 
που πάσχουν από διαταραχές του 
μεταβολισμού των σακχάρων (διαβητικοί), 
μια έκθεση της Επιτροπής καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει επιστημονική 
βάση για τον καθορισμό ειδικών 
απαιτήσεων ως προς τη σύνθεση.

(7) Η οδηγία 2009/39/ΕΚ προβλέπει ότι 
μπορούν να εγκριθούν ειδικές διατάξεις 
όσον αφορά τις ακόλουθες δύο ειδικές 
κατηγορίες τροφίμων που εμπίπτουν στον 
ορισμό των τροφίμων που προορίζονται 
για ειδική διατροφή: «τρόφιμα που 
προορίζονται για την αντιμετώπιση της 
καταβολής έντονης μυϊκής προσπάθειας, 
ιδίως για αθλητές» και «τρόφιμα για άτομα 
που πάσχουν από διαταραχές του 
μεταβολισμού των σακχάρων 
(διαβητικοί)». Όσον αφορά τα τρόφιμα που 
προορίζονται για την αντιμετώπιση της 
καταβολής έντονης μυϊκής προσπάθειας, 
δεν μπορεί να εξαχθεί επιτυχές 
συμπέρασμα ως προς την ανάπτυξη 
ειδικών διατάξεων, λόγω των ευρέως 
αποκλινουσών απόψεων μεταξύ των 
κρατών μελών και των ενδιαφερομένων 
σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της ειδικής 
νομοθεσίας. Εντούτοις, οι ίδιες αυτές 
αποκλίσεις προκαλούν την λήψη εθνικών 
μέτρων, τα οποία δημιουργούν εμπόδια 
για την υλοποίηση της εσωτερικής 
αγοράς και επιβάλλουν την εξεύρεση 
κατάλληλης νομοθετικής λύσης. 
Επιπλέον, πρέπει να εξασφαλισθεί ότι ο 
κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 
σχετικά με την παροχή πληροφοριών για 
τα τρόφιμα στους καταναλωτές1 μπορεί 
να εγγυηθεί την συνεπή και 
αποτελεσματική στρατηγική για την 
προστασία των αθλητών προ της 
οριστικής εγκατάλειψης της ιδέας μιας 
ειδικής νομοθεσίας. Πρόκειται ειδικότερα 
για την ικανοποίηση της μεγάλης 
ζήτησης από πλευράς αυτών που ασκούν 
μια αθλητική δραστηριότητα και την 
διευκρίνιση των κανόνων σήμανσης επί 
του θέματος, πράγμα για το οποίο είναι 
απαραίτητο, για τα τρόφιμα για αθλητές, 
να προσαρμοσθεί ο κανονισμός (ΕE) 
αριθ. 1169/2011, να λαμβάνονται υπόψη
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τα ειδικά θρεπτικά χαρακτηριστικά όσον 
αφορά τα τρόφιμα για αθλητές κατά τον 
καθορισμό των θρεπτικών 
χαρακτηριστικών που προβλέπονται από 
το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 
2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς 
διατροφής και υγείας που διατυπώνονται 
στα τρόφιμα2, να λαμβάνεται υπόψη η 
ύπαρξη ισχυρισμών διατροφής 
κατάλληλων για τους αθλητές, οι οποίοι 
όμως απαγορεύονται από τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ, 1924/2006 για τον γενικό 
πληθυσμό ("πλούσια σε υδατάνθρακες" ή 
"πλούσια σε νάτριο" λ.χ.), να 
προβλέπονται ειδικές συνθήκες 
χρησιμοποίησης θρεπτικών στοιχείων και 
άλλων ουσιών για τα προοριζόμενα για 
τους αθλητές τρόφιμα, στο πλαίσιο του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 
σχετικά με τα συμπληρώματα διατροφής 
(οδηγία 2002/46/ΕΚ), σχετικά με την 
προσθήκη βιταμινών, ανόργανων 
συστατικών και ορισμένων άλλων ουσιών 
στα τρόφιμα3 και να εξασφαλίζεται ο 
αποκλεισμός συστατικών που ενδέχεται 
να έχουν χαρακτηρισθεί ως αναβολικές 
ουσίες. Όσον αφορά τις ειδικές διατάξεις 
για τα τρόφιμα για άτομα που πάσχουν από 
διαταραχές του μεταβολισμού των 
σακχάρων (διαβητικοί), μια έκθεση της 
Επιτροπής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 
δεν υπάρχει επιστημονική βάση για τον 
καθορισμό ειδικών απαιτήσεων ως προς τη 
σύνθεση.

____________________

1 ΕΕ L 304, 22.11.2011, σ. 18.
2 ΕΕ L 404, 30.12.06, σ. 9.
3 ΕΕ L 404, 30.12.06, σ. 26.

Or. fr
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Τροπολογία 26
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η οδηγία 2009/39/ΕΚ προβλέπει ότι 
μπορούν να εγκριθούν ειδικές διατάξεις 
όσον αφορά τις ακόλουθες δύο ειδικές 
κατηγορίες τροφίμων που εμπίπτουν στον 
ορισμό των τροφίμων που προορίζονται 
για ειδική διατροφή: «τρόφιμα που 
προορίζονται για την αντιμετώπιση της 
καταβολής έντονης μυϊκής προσπάθειας, 
ιδίως για αθλητές» και «τρόφιμα για άτομα 
που πάσχουν από διαταραχές του 
μεταβολισμού των σακχάρων
(διαβητικοί)». Όσον αφορά τα τρόφιμα που 
προορίζονται για την αντιμετώπιση της 
καταβολής έντονης μυϊκής προσπάθειας, 
δεν μπορεί να εξαχθεί επιτυχές 
συμπέρασμα ως προς την ανάπτυξη 
ειδικών διατάξεων, λόγω των ευρέως 
αποκλινουσών απόψεων μεταξύ των 
κρατών μελών και των ενδιαφερομένων 
σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της ειδικής 
νομοθεσίας, τον αριθμό των
υποκατηγοριών των τροφίμων που θα 
πρέπει να συμπεριληφθούν, τα κριτήρια 
για τον καθορισμό των απαιτήσεων ως 
προς τη σύνθεση και τις πιθανές 
επιπτώσεις για τις καινοτομίες στην 
ανάπτυξη προϊόντων. Όσον αφορά τις 
ειδικές διατάξεις για τα τρόφιμα για άτομα 
που πάσχουν από διαταραχές του 
μεταβολισμού των σακχάρων (διαβητικοί), 
μια έκθεση της Επιτροπής καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει επιστημονική 
βάση για τον καθορισμό ειδικών 
απαιτήσεων ως προς τη σύνθεση.

(7) Η οδηγία 2009/39/ΕΚ προβλέπει ότι 
μπορούν να εγκριθούν ειδικές διατάξεις 
όσον αφορά τις ακόλουθες δύο ειδικές 
κατηγορίες τροφίμων που εμπίπτουν στον 
ορισμό των τροφίμων που προορίζονται 
για ειδική διατροφή: «τρόφιμα που 
προορίζονται για την αντιμετώπιση της 
καταβολής έντονης μυϊκής προσπάθειας, 
ιδίως για αθλητές» και «τρόφιμα για άτομα 
που πάσχουν από διαταραχές του 
μεταβολισμού των σακχάρων
(διαβητικοί)». Όσον αφορά τα τρόφιμα που 
προορίζονται για την αντιμετώπιση της 
καταβολής έντονης μυϊκής προσπάθειας, 
δεν μπορεί να εξαχθεί μέχρι τούδε επιτυχές 
συμπέρασμα ως προς την ανάπτυξη 
ειδικών διατάξεων, λόγω των ευρέως 
αποκλινουσών απόψεων μεταξύ των 
κρατών μελών και των ενδιαφερομένων 
σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της ειδικής 
νομοθεσίας. Γνωστού όντος ότι στο 
τμήμα αυτό της αγοράς τροφίμων στην 
Ένωση υπάρχει πραγματικό πρόβλημα 
εναρμόνισης καθώς και μεγάλη ζήτηση 
από άτομα που ασκούν αθλητική 
δραστηριότητα και ανάγκη να 
διευκρινισθούν οι σχετικοί κανόνες 
σήμανσης, είναι σκόπιμο η Επιτροπή, 
μέχρι το 2015, μετά από διαβούλευση με 
την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια
των Τροφίμων, να προβεί σε 
επικαιροποίηση της έκθεσης της 28ης 
Φεβρουαρίου 2001 σχετικά με τρόφιμα 
αυτά και, ενδεχομένως, να διατυπώσει 
προτάσεις. Όσον αφορά τις ειδικές 
διατάξεις για τα τρόφιμα για άτομα που 
πάσχουν από διαταραχές του 
μεταβολισμού των σακχάρων (διαβητικοί), 
μια έκθεση της Επιτροπής καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει επιστημονική 
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βάση για τον καθορισμό ειδικών 
απαιτήσεων ως προς τη σύνθεση.

Or. fr

Τροπολογία 27
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η οδηγία 2009/39/ΕΚ προβλέπει ότι 
μπορούν να εγκριθούν ειδικές διατάξεις 
όσον αφορά τις ακόλουθες δύο ειδικές 
κατηγορίες τροφίμων που εμπίπτουν στον 
ορισμό των τροφίμων που προορίζονται 
για ειδική διατροφή: «τρόφιμα που 
προορίζονται για την αντιμετώπιση της 
καταβολής έντονης μυϊκής προσπάθειας, 
ιδίως για αθλητές» και «τρόφιμα για άτομα 
που πάσχουν από διαταραχές του 
μεταβολισμού των σακχάρων
(διαβητικοί)». Όσον αφορά τα τρόφιμα που 
προορίζονται για την αντιμετώπιση της 
καταβολής έντονης μυϊκής προσπάθειας, 
δεν μπορεί να εξαχθεί επιτυχές 
συμπέρασμα ως προς την ανάπτυξη 
ειδικών διατάξεων, λόγω των ευρέως 
αποκλινουσών απόψεων μεταξύ των 
κρατών μελών και των ενδιαφερομένων 
σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της ειδικής 
νομοθεσίας, τον αριθμό των
υποκατηγοριών των τροφίμων που θα 
πρέπει να συμπεριληφθούν, τα κριτήρια 
για τον καθορισμό των απαιτήσεων ως 
προς τη σύνθεση και τις πιθανές 
επιπτώσεις για τις καινοτομίες στην 
ανάπτυξη προϊόντων. Όσον αφορά τις 
ειδικές διατάξεις για τα τρόφιμα για άτομα 
που πάσχουν από διαταραχές του 
μεταβολισμού των σακχάρων (διαβητικοί), 
μια έκθεση της Επιτροπής καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει επιστημονική 
βάση για τον καθορισμό ειδικών 

(7) Η οδηγία 2009/39/ΕΚ προβλέπει ότι 
μπορούν να εγκριθούν ειδικές διατάξεις 
όσον αφορά τις ακόλουθες δύο ειδικές 
κατηγορίες τροφίμων που εμπίπτουν στον 
ορισμό των τροφίμων που προορίζονται 
για ειδική διατροφή: «τρόφιμα που 
προορίζονται για την αντιμετώπιση της 
καταβολής έντονης μυϊκής προσπάθειας, 
ιδίως για αθλητές» και «τρόφιμα για άτομα 
που πάσχουν από διαταραχές του 
μεταβολισμού των σακχάρων
(διαβητικοί)». Όσον αφορά τα τρόφιμα που 
προορίζονται για την αντιμετώπιση της 
καταβολής έντονης μυϊκής προσπάθειας, 
δεν μπορεί να εξαχθεί επιτυχές 
συμπέρασμα ως προς την ανάπτυξη 
ειδικών διατάξεων, λόγω των ευρέως 
αποκλινουσών απόψεων μεταξύ των 
κρατών μελών και των ενδιαφερομένων 
σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της ειδικής 
νομοθεσίας. Γνωστού όντος ότι στο 
τμήμα αυτό της αγοράς τροφίμων στην 
Ένωση υπάρχει πραγματικό πρόβλημα 
εναρμόνισης καθώς και μεγάλη ζήτηση 
από άτομα που ασκούν αθλητική 
δραστηριότητα και ανάγκη να 
διευκρινισθούν οι σχετικοί κανόνες 
σήμανσης, είναι σκόπιμο η Επιτροπή, 
μέχρι το 2015, μετά από διαβούλευση με 
την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια
των Τροφίμων, να προβεί σε 
επικαιροποίηση της έκθεσης της 28ης 
Φεβρουαρίου 2001 σχετικά με τρόφιμα 
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απαιτήσεων ως προς τη σύνθεση. αυτά και, ενδεχομένως, να διατυπώσει 
προτάσεις. Όσον αφορά τις ειδικές 
διατάξεις για τα τρόφιμα για άτομα που 
πάσχουν από διαταραχές του 
μεταβολισμού των σακχάρων (διαβητικοί), 
μια έκθεση της Επιτροπής καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει επιστημονική 
βάση για τον καθορισμό ειδικών 
απαιτήσεων ως προς τη σύνθεση.

Or. fr

Τροπολογία 28
Olga Sehnalová

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η οδηγία 2009/39/ΕΚ προβλέπει ότι 
μπορούν να εγκριθούν ειδικές διατάξεις 
όσον αφορά τις ακόλουθες δύο ειδικές 
κατηγορίες τροφίμων που εμπίπτουν στον 
ορισμό των τροφίμων που προορίζονται 
για ειδική διατροφή: «τρόφιμα που 
προορίζονται για την αντιμετώπιση της 
καταβολής έντονης μυϊκής προσπάθειας, 
ιδίως για αθλητές» και «τρόφιμα για άτομα 
που πάσχουν από διαταραχές του 
μεταβολισμού των σακχάρων 
(διαβητικοί)». Όσον αφορά τα τρόφιμα που 
προορίζονται για την αντιμετώπιση της 
καταβολής έντονης μυϊκής προσπάθειας, 
δεν μπορεί να εξαχθεί επιτυχές 
συμπέρασμα ως προς την ανάπτυξη 
ειδικών διατάξεων, λόγω των ευρέως 
αποκλινουσών απόψεων μεταξύ των 
κρατών μελών και των ενδιαφερομένων 
σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της ειδικής 
νομοθεσίας, τον αριθμό των 
υποκατηγοριών των τροφίμων που θα 
πρέπει να συμπεριληφθούν, τα κριτήρια 
για τον καθορισμό των απαιτήσεων ως 
προς τη σύνθεση και τις πιθανές 
επιπτώσεις για τις καινοτομίες στην 

(7) Η οδηγία 2009/39/ΕΚ προβλέπει ότι 
μπορούν να εγκριθούν ειδικές διατάξεις 
όσον αφορά τις ακόλουθες δύο ειδικές 
κατηγορίες τροφίμων που εμπίπτουν στον 
ορισμό των τροφίμων που προορίζονται 
για ειδική διατροφή: «τρόφιμα που 
προορίζονται για την αντιμετώπιση της 
καταβολής έντονης μυϊκής προσπάθειας,
ιδίως για αθλητές» και «τρόφιμα για άτομα 
που πάσχουν από διαταραχές του 
μεταβολισμού των σακχάρων 
(διαβητικοί)». Όσον αφορά τα τρόφιμα που 
προορίζονται για την αντιμετώπιση της 
καταβολής έντονης μυϊκής προσπάθειας, 
δεν μπορεί να εξαχθεί επιτυχές 
συμπέρασμα ως προς την ανάπτυξη 
ειδικών διατάξεων, λόγω των ευρέως 
αποκλινουσών απόψεων μεταξύ των 
κρατών μελών και των ενδιαφερομένων 
σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της ειδικής 
νομοθεσίας, τον αριθμό των 
υποκατηγοριών των τροφίμων που θα 
πρέπει να συμπεριληφθούν, τα κριτήρια 
για τον καθορισμό των απαιτήσεων ως 
προς τη σύνθεση και τις πιθανές 
επιπτώσεις για τις καινοτομίες στην 
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ανάπτυξη προϊόντων. Όσον αφορά τις 
ειδικές διατάξεις για τα τρόφιμα για άτομα
που πάσχουν από διαταραχές του 
μεταβολισμού των σακχάρων (διαβητικοί), 
μια έκθεση της Επιτροπής καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει επιστημονική 
βάση για τον καθορισμό ειδικών 
απαιτήσεων ως προς τη σύνθεση.

ανάπτυξη προϊόντων. Τα «τρόφιμα που 
προορίζονται για την αντιμετώπιση της 
καταβολής έντονης μυϊκής προσπάθειας, 
ιδίως για αθλητές» θα πρέπει, συνεπώς, 
να ρυθμίζονται με την οδηγία 2002/46/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2002, για 
την προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών περί των συμπληρωμάτων 
διατροφής1, ώστε να βελτιωθεί η 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να 
αναβαθμιστεί το επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών. Η καινοτομία πρέπει να 
προστατευθεί, διατηρώντας ταυτόχρονα 
ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των 
καταναλωτών. Όσον αφορά τις ειδικές 
διατάξεις για τα τρόφιμα για άτομα που 
πάσχουν από διαταραχές του 
μεταβολισμού των σακχάρων (διαβητικοί), 
μια έκθεση της Επιτροπής καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει επιστημονική 
βάση για τον καθορισμό ειδικών 
απαιτήσεων ως προς τη σύνθεση.
____________________
1 ΕΕ L 183, 12.7.2002, σ. 51.

Or. en

Αιτιολόγηση

Both the Commission and the Rapporteur propose to include 'food intended to meet the
expenditure of intense muscular effort, especially for sportsmen' in the Nutrition and Health
Claims Regulation. In the case of Nutrition and Health Claims Regulation, only the effect of
claim is assessed (if the claim was actually shown or not) but the safety of particular
substances is not evaluated. In the case of food intended to meet the expenditure of intense
muscular effort, especially for sportsmen, safety is a very important factor in connection with
the effect of food on final consumer. Shifting this category under supplements would fulfil all
necessary requirements - for labeling and advertising the Regulation (EC) No 1924/2006 
would be respected, and at the same time a minimum rules with regard to safety would be set.

Τροπολογία 29
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Η οδηγία 2009/39/ΕΚ προβλέπει ότι 
μπορούν να εγκριθούν ειδικές διατάξεις 
όσον αφορά τις ακόλουθες δύο ειδικές 
κατηγορίες τροφίμων που εμπίπτουν στον 
ορισμό των τροφίμων που προορίζονται 
για ειδική διατροφή: «τρόφιμα που 
προορίζονται για την αντιμετώπιση της 
καταβολής έντονης μυϊκής προσπάθειας, 
ιδίως για αθλητές» και «τρόφιμα για άτομα 
που πάσχουν από διαταραχές του 
μεταβολισμού των σακχάρων 
(διαβητικοί)». Όσον αφορά τα τρόφιμα που 
προορίζονται για την αντιμετώπιση της 
καταβολής έντονης μυϊκής προσπάθειας, 
δεν μπορεί να εξαχθεί επιτυχές 
συμπέρασμα ως προς την ανάπτυξη 
ειδικών διατάξεων, λόγω των ευρέως 
αποκλινουσών απόψεων μεταξύ των 
κρατών μελών και των ενδιαφερομένων 
σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της ειδικής 
νομοθεσίας, τον αριθμό των 
υποκατηγοριών των τροφίμων που θα 
πρέπει να συμπεριληφθούν, τα κριτήρια 
για τον καθορισμό των απαιτήσεων ως 
προς τη σύνθεση και τις πιθανές 
επιπτώσεις για τις καινοτομίες στην 
ανάπτυξη προϊόντων. Όσον αφορά τις 
ειδικές διατάξεις για τα τρόφιμα για άτομα 
που πάσχουν από διαταραχές του 
μεταβολισμού των σακχάρων (διαβητικοί), 
μια έκθεση της Επιτροπής καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει επιστημονική 
βάση για τον καθορισμό ειδικών 
απαιτήσεων ως προς τη σύνθεση.

(7) Η οδηγία 2009/39/ΕΚ προβλέπει ότι 
μπορούν να εγκριθούν ειδικές διατάξεις 
όσον αφορά τις ακόλουθες δύο ειδικές 
κατηγορίες τροφίμων που εμπίπτουν στον 
ορισμό των τροφίμων που προορίζονται 
για ειδική διατροφή: «τρόφιμα που 
προορίζονται για την αντιμετώπιση της 
καταβολής έντονης μυϊκής προσπάθειας, 
ιδίως για αθλητές» και «τρόφιμα για άτομα 
που πάσχουν από διαταραχές του 
μεταβολισμού των σακχάρων 
(διαβητικοί)». Όσον αφορά τα τρόφιμα που 
προορίζονται για την αντιμετώπιση της 
καταβολής έντονης μυϊκής προσπάθειας, 
δεν μπορεί να εξαχθεί επιτυχές 
συμπέρασμα ως προς την ανάπτυξη 
ειδικών διατάξεων, λόγω των ευρέως 
αποκλινουσών απόψεων μεταξύ των 
κρατών μελών και των ενδιαφερομένων 
σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της ειδικής 
νομοθεσίας, τον αριθμό των 
υποκατηγοριών των τροφίμων που θα 
πρέπει να συμπεριληφθούν, τα κριτήρια 
για τον καθορισμό των απαιτήσεων ως 
προς τη σύνθεση και τις πιθανές 
επιπτώσεις για τις καινοτομίες στην 
ανάπτυξη προϊόντων. Για τη βελτίωση της 
λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και 
την αναβάθμιση της προστασίας των 
καταναλωτών, με ταυτόχρονη τόνωση 
της καινοτομίας, τα «τρόφιμα για 
αθλητές» πρέπει στο εξής να ρυθμίζονται 
μόνο στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους 
ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που 
διατυπώνονται στα τρόφιμα1 και να 
συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του. 
Όσον αφορά τις ειδικές διατάξεις για τα 
τρόφιμα για άτομα που πάσχουν από 
διαταραχές του μεταβολισμού των 
σακχάρων (διαβητικοί), μια έκθεση της 
Επιτροπής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 
δεν υπάρχει επιστημονική βάση για τον 
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καθορισμό ειδικών απαιτήσεων ως προς τη 
σύνθεση.

____________________
1 ΕΕ L 404, 30.12.2006, σ. 9.

Or. en

Τροπολογία 30
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Ως εκ τούτου, η έννοια των 
«τροφίμων που προορίζονται για ειδική 
διατροφή» θα πρέπει να καταργηθεί και η 
οδηγία 2009/39/ΕΚ θα πρέπει να 
αντικατασταθεί από την παρούσα πράξη. 
Για να απλουστευθεί η εφαρμογή της και 
να εξασφαλιστεί η συνοχή στο σύνολο των 
κρατών μελών, η παρούσα πράξη θα 
πρέπει να λάβει τη μορφή κανονισμού.

(13) Ως εκ τούτου, η έννοια της «της 
ειδικής διατροφής» θα πρέπει να 
διατηρηθεί, αλλά να περιοριστεί αυστηρά 
στα προϊόντα των οποίων μπορεί να 
αποδειχθεί η μοναδική ικανότητα να 
ικανοποιούν τις ειδικές διατροφικές 
ανάγκες ευπαθών πληθυσμιακών ομάδων 
και τα οποία δεν θα μπορούσαν, σε άλλη 
περίπτωση, να τοποθετηθούν στην αγορά 
στο πλαίσιο της ισχύουσας ενωσιακής 
νομοθεσίας, και εφόσον η εναρμόνιση 
εξασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία 
των τροφίμων αυτών κατά τρόπο 
ικανοποιητικό. Η οδηγία 2009/39/ΕΚ θα 
πρέπει να αντικατασταθεί από την 
παρούσα πράξη. Για να απλουστευθεί η 
εφαρμογή της και να εξασφαλιστεί η 
συνοχή στο σύνολο των κρατών μελών, η 
παρούσα πράξη θα πρέπει να λάβει τη 
μορφή κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες από τις ουσιώδεις εγγυήσεις που προσφέρονται με την ισχύουσα οδηγία πλαίσιο 
(2009/39/ΕΚ) και με τις σχετιζόμενες με αυτήν οδηγίες έχουν αφαιρεθεί, γεγονός που λειτουργεί 
εις βάρος των ευπαθών καταναλωτών οι οποίοι χρειάζονται τρόφιμα παρασκευασμένα με 
τρόπο ώστε να προσφέρουν ειδική διατροφή και να τους βοηθούν στη διατροφική μεταχείριση 
ειδικών καταστάσεων υγείας.
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Τροπολογία 31
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ένας περιορισμένος αριθμός 
κατηγοριών τροφίμων αποτελεί τη 
μοναδική πηγή διατροφής σε ορισμένες 
ομάδες του πληθυσμού ή αποτελεί εν μέρει 
πηγή διατροφής· αυτές οι κατηγορίες 
τροφίμων είναι ζωτικής σημασίας για τη 
διαχείριση ορισμένων καταστάσεων και/ή 
είναι ουσιαστικής σημασίας για τη 
διατήρηση της σκοπούμενης θρεπτικής 
επάρκειας για ορισμένες σαφώς 
καθορισμένες ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού. Αυτές οι κατηγορίες τροφίμων 
περιλαμβάνουν τα παρασκευάσματα για 
βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης 
βρεφικής ηλικίας, τα μεταποιημένα 
τρόφιμα με βάση τα δημητριακά και τις 
παιδικές τροφές και τα τρόφιμα για 
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Η εμπειρία 
έχει δείξει ότι οι διατάξεις που 
προβλέπονται στην οδηγία 2006/141/ΕΚ 
της Επιτροπής, την οδηγία 2006/125/ΕΚ 
της Επιτροπής, καθώς και την οδηγία 
1999/21/ΕΚ της Επιτροπής, εξασφαλίζουν 
σε ικανοποιητικό βαθμό την ελεύθερη 
κυκλοφορία των τροφίμων αυτών, 
παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της δημόσιας υγείας. Συνεπώς, 
είναι σκόπιμο ο παρών κανονισμός να 
εστιάζει στις γενικές απαιτήσεις ως προς 
τη σύνθεση και τις πληροφορίες για τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές για 
βρέφη και μικρά παιδιά και τα τρόφιμα για 
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, λαμβάνοντας 
υπόψη την οδηγία 2006/141/ΕΚ της 
Επιτροπής, την οδηγία 2006/125/ΕΚ της 

(15) Ένας περιορισμένος αριθμός 
κατηγοριών τροφίμων αποτελεί τη 
μοναδική πηγή διατροφής σε ορισμένες 
ομάδες του πληθυσμού ή αποτελεί εν μέρει 
πηγή διατροφής· αυτές οι κατηγορίες 
τροφίμων είναι ζωτικής σημασίας για τη 
διαχείριση ορισμένων καταστάσεων και/ή 
είναι ουσιαστικής σημασίας για τη 
διατήρηση της σκοπούμενης θρεπτικής 
επάρκειας για ορισμένες σαφώς 
καθορισμένες ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού. Αυτές οι κατηγορίες τροφίμων 
περιλαμβάνουν τα παρασκευάσματα για 
βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης 
βρεφικής ηλικίας, τα μεταποιημένα 
τρόφιμα με βάση τα δημητριακά και τις 
παιδικές τροφές, τα ποτά με βάση το γάλα 
που προορίζονται για μικρά παιδιά, τα 
τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, 
τα τρόφιμα που προορίζονται για απώλεια 
βάρους ή τον έλεγχο του βάρους, τα 
τρόφιμα που προορίζονται για την 
αντιμετώπιση της καταβολής έντονης 
μυϊκής προσπάθειας και τα τρόφιμα για 
άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη. Η 
εμπειρία έχει δείξει ότι οι διατάξεις που 
προβλέπονται στην οδηγία 2006/141/ΕΚ 
της Επιτροπής, την οδηγία 2006/125/ΕΚ 
της Επιτροπής, στην οδηγία 1999/21/ΕΚ 
της Επιτροπής, στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 41/2009 της Επιτροπής, καθώς και 
την οδηγία 1996/8/ΕΚ της Επιτροπής, 
εξασφαλίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό την 
ελεύθερη κυκλοφορία των τροφίμων 
αυτών, παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλό 
επίπεδο προστασίας της δημόσιας υγείας. 
Συνεπώς, είναι σκόπιμο ο παρών 
κανονισμός να εστιάζει στις γενικές 
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Επιτροπής και την οδηγία 1999/21/ΕΚ της 
Επιτροπής.

απαιτήσεις ως προς τη σύνθεση και τις 
πληροφορίες για τα παρασκευάσματα για 
βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης 
βρεφικής ηλικίας, τα μεταποιημένα 
τρόφιμα με βάση τα δημητριακά, τις 
παιδικές τροφές για βρέφη και μικρά 
παιδιά, τα ποτά με βάση το γάλα που 
προορίζονται για μικρά παιδιά, τα 
τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, 
τα τρόφιμα που προορίζονται για απώλεια 
βάρους ή τον έλεγχο του βάρους, τα 
τρόφιμα που προορίζονται για την 
αντιμετώπιση της καταβολής έντονης 
μυϊκής προσπάθειας και τα τρόφιμα για 
άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη,
λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 
2006/141/ΕΚ της Επιτροπής, την οδηγία 
2006/125/ΕΚ της Επιτροπής, την οδηγία 
1999/21/ΕΚ της Επιτροπής, την οδηγία 
1999/21/ΕΚ της Επιτροπής και τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 41/2009 της 
Επιτροπής. Επιπλέον, η έννοια της «της 
ειδικής διατροφής» θα πρέπει να 
διατηρηθεί και να περιοριστεί αυστηρά 
στα προϊόντα των οποίων αποδεικνύεται 
η μοναδική ικανότητα να ικανοποιούν τις 
ειδικές διατροφικές ανάγκες ευπαθών 
πληθυσμιακών ομάδων και τα οποία δεν 
θα μπορούσαν, σε άλλη περίπτωση, να 
τοποθετηθούν στην αγορά στο πλαίσιο 
της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής περιορίζει το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού και, συνεπώς, 
ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια αυτών των ομάδων καταναλωτών, 
ενώ περιορίζει τις δυνατότητες μελλοντικών καινοτομιών στη βάση της επιστημονικής προόδου.
Για τον λόγο αυτόν είναι αναγκαίο να επαναφερθεί η έννοια του τροφίμου για ειδική διατροφή.
Αυτό είναι σύμφωνο με τον ισχύοντα Κώδικα Τυποποίησης για τρόφιμα ειδικών διατροφικών 
χρήσεων (146-1985).

Τροπολογία 32
Gianni Pittella
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ένας περιορισμένος αριθμός 
κατηγοριών τροφίμων αποτελεί τη 
μοναδική πηγή διατροφής σε ορισμένες 
ομάδες του πληθυσμού ή αποτελεί εν μέρει 
πηγή διατροφής· αυτές οι κατηγορίες 
τροφίμων είναι ζωτικής σημασίας για τη 
διαχείριση ορισμένων καταστάσεων και/ή 
είναι ουσιαστικής σημασίας για τη 
διατήρηση της σκοπούμενης θρεπτικής 
επάρκειας για ορισμένες σαφώς 
καθορισμένες ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού. Αυτές οι κατηγορίες τροφίμων 
περιλαμβάνουν τα παρασκευάσματα για 
βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης 
βρεφικής ηλικίας, τα μεταποιημένα 
τρόφιμα με βάση τα δημητριακά και τις 
παιδικές τροφές και τα τρόφιμα για 
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Η εμπειρία 
έχει δείξει ότι οι διατάξεις που 
προβλέπονται στην οδηγία 2006/141/ΕΚ 
της Επιτροπής, την οδηγία 2006/125/ΕΚ 
της Επιτροπής, καθώς και την οδηγία 
1999/21/ΕΚ της Επιτροπής, εξασφαλίζουν 
σε ικανοποιητικό βαθμό την ελεύθερη 
κυκλοφορία των τροφίμων αυτών, 
παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της δημόσιας υγείας. Συνεπώς, 
είναι σκόπιμο ο παρών κανονισμός να 
εστιάζει στις γενικές απαιτήσεις ως προς 
τη σύνθεση και τις πληροφορίες για τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές για 
βρέφη και μικρά παιδιά και τα τρόφιμα για 
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, λαμβάνοντας 
υπόψη την οδηγία 2006/141/ΕΚ της 
Επιτροπής, την οδηγία 2006/125/ΕΚ της 
Επιτροπής και την οδηγία 1999/21/ΕΚ της 
Επιτροπής.

(15) Ένας περιορισμένος αριθμός 
κατηγοριών τροφίμων αποτελεί τη 
μοναδική πηγή διατροφής σε ορισμένες 
ομάδες του πληθυσμού ή αποτελεί εν μέρει 
πηγή διατροφής· αυτές οι κατηγορίες 
τροφίμων είναι ζωτικής σημασίας για τη 
διαχείριση ορισμένων καταστάσεων και/ή 
είναι ουσιαστικής σημασίας για τη 
διατήρηση της σκοπούμενης θρεπτικής 
επάρκειας για ορισμένες σαφώς 
καθορισμένες ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού. Αυτές οι κατηγορίες τροφίμων 
περιλαμβάνουν τα παρασκευάσματα για 
βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης 
βρεφικής ηλικίας, τα μεταποιημένα 
τρόφιμα με βάση τα δημητριακά και τις 
παιδικές τροφές, τα τρόφιμα για ειδικούς 
ιατρικούς σκοπούς και τα τρόφιμα για 
άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη. Η 
εμπειρία έχει δείξει ότι οι διατάξεις που 
προβλέπονται στην οδηγία 2006/141/ΕΚ 
της Επιτροπής, την οδηγία 2006/125/ΕΚ 
της Επιτροπής, την οδηγία 1999/21/ΕΚ της 
Επιτροπής και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
41/2009 της Επιτροπής, εξασφαλίζουν σε 
ικανοποιητικό βαθμό την ελεύθερη 
κυκλοφορία των τροφίμων αυτών, 
παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της δημόσιας υγείας. Συνεπώς, 
είναι σκόπιμο ο παρών κανονισμός να 
εστιάζει στις γενικές απαιτήσεις ως προς 
τη σύνθεση και τις πληροφορίες για τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές για 
βρέφη και μικρά παιδιά, τα τρόφιμα για 
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και τα 
τρόφιμα για άτομα με δυσανεξία στη 
γλουτένη, λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 
2006/141/ΕΚ της Επιτροπής, την οδηγία 
2006/125/ΕΚ της Επιτροπής,την οδηγία 
1999/21/ΕΚ της Επιτροπής και τον 
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κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 41/2009 της 
Επιτροπής. Επιπλέον, η έννοια της «της 
ειδικής διατροφής» θα πρέπει να 
διατηρηθεί και να περιοριστεί αυστηρά 
στα προϊόντα των οποίων αποδεικνύεται 
η μοναδική ικανότητα να ικανοποιούν τις 
ειδικές διατροφικές ανάγκες ευπαθών 
πληθυσμιακών ομάδων και τα οποία δεν 
θα μπορούσαν, σε άλλη περίπτωση, να 
τοποθετηθούν στην αγορά στο πλαίσιο 
της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας.

Or. en

Τροπολογία 33
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ένας περιορισμένος αριθμός 
κατηγοριών τροφίμων αποτελεί τη 
μοναδική πηγή διατροφής σε ορισμένες 
ομάδες του πληθυσμού ή αποτελεί εν μέρει 
πηγή διατροφής· αυτές οι κατηγορίες 
τροφίμων είναι ζωτικής σημασίας για τη 
διαχείριση ορισμένων καταστάσεων και/ή 
είναι ουσιαστικής σημασίας για τη 
διατήρηση της σκοπούμενης θρεπτικής 
επάρκειας για ορισμένες σαφώς 
καθορισμένες ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού. Αυτές οι κατηγορίες τροφίμων 
περιλαμβάνουν τα παρασκευάσματα για 
βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης 
βρεφικής ηλικίας, τα μεταποιημένα 
τρόφιμα με βάση τα δημητριακά και τις 
παιδικές τροφές και τα τρόφιμα για 
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Η εμπειρία 
έχει δείξει ότι οι διατάξεις που 
προβλέπονται στην οδηγία 2006/141/ΕΚ 
της Επιτροπής, την οδηγία 2006/125/ΕΚ 
της Επιτροπής, καθώς και την οδηγία 
1999/21/ΕΚ της Επιτροπής, εξασφαλίζουν 
σε ικανοποιητικό βαθμό την ελεύθερη 

(15) Ένας περιορισμένος αριθμός 
κατηγοριών τροφίμων αποτελεί τη 
μοναδική πηγή διατροφής σε ορισμένες 
ομάδες του πληθυσμού ή αποτελεί εν μέρει 
πηγή διατροφής· αυτές οι κατηγορίες 
τροφίμων είναι ζωτικής σημασίας για τη 
διαχείριση ορισμένων καταστάσεων και/ή 
είναι ουσιαστικής σημασίας για τη 
διατήρηση της σκοπούμενης θρεπτικής 
επάρκειας για ορισμένες σαφώς 
καθορισμένες ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού. Αυτές οι κατηγορίες τροφίμων 
περιλαμβάνουν τα παρασκευάσματα για 
βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης 
βρεφικής ηλικίας, τα μεταποιημένα 
τρόφιμα με βάση τα δημητριακά και τις 
παιδικές τροφές, τα τρόφιμα για ειδικούς 
ιατρικούς σκοπούς και τα τρόφιμα για 
άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη. Η 
εμπειρία έχει δείξει ότι οι διατάξεις που 
προβλέπονται στην οδηγία 2006/141/ΕΚ 
της Επιτροπής, την οδηγία 2006/125/ΕΚ 
της Επιτροπής, καθώς και την οδηγία 
1999/21/ΕΚ της Επιτροπής και τον 
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κυκλοφορία των τροφίμων αυτών, 
παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της δημόσιας υγείας. Συνεπώς, 
είναι σκόπιμο ο παρών κανονισμός να 
εστιάζει στις γενικές απαιτήσεις ως προς 
τη σύνθεση και τις πληροφορίες για τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές για 
βρέφη και μικρά παιδιά και τα τρόφιμα για 
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, λαμβάνοντας 
υπόψη την οδηγία 2006/141/ΕΚ της 
Επιτροπής, την οδηγία 2006/125/ΕΚ της 
Επιτροπής και την οδηγία 1999/21/ΕΚ της 
Επιτροπής.

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 41/2009 της 
Επιτροπής, εξασφαλίζουν σε 
ικανοποιητικό βαθμό την ελεύθερη 
κυκλοφορία των τροφίμων αυτών, 
παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της δημόσιας υγείας. Συνεπώς, 
είναι σκόπιμο ο παρών κανονισμός να 
εστιάζει στις γενικές απαιτήσεις ως προς 
τη σύνθεση και τις πληροφορίες για τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές για 
βρέφη και μικρά παιδιά, τα τρόφιμα για 
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και τα 
τρόφιμα για άτομα με δυσανεξία στη
γλουτένη, λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 
2006/141/ΕΚ της Επιτροπής, την οδηγία 
2006/125/ΕΚ της Επιτροπής,την οδηγία 
1999/21/ΕΚ της Επιτροπής και τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 41/2009 της 
Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τρόφιμα για άτομα που υποφέρουν από κοιλιοκάκη αναγνωρίζονται από τον πρόσφατα 
αναθεωρημένο Κώδικα Τυποποίησης 118-1979 αναθ. 2008. Είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη 
τα τρόφιμα χωρίς γλουτένη, δεδομένου ότι αποτελούν τη μόνη γνωστή θεραπεία για τους 
ασθενείς αυτούς.

Τροπολογία 34
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ένας περιορισμένος αριθμός 
κατηγοριών τροφίμων αποτελεί τη 
μοναδική πηγή διατροφής σε ορισμένες 
ομάδες του πληθυσμού ή αποτελεί εν μέρει 
πηγή διατροφής· αυτές οι κατηγορίες 
τροφίμων είναι ζωτικής σημασίας για τη 

(15) Ένας περιορισμένος αριθμός 
κατηγοριών τροφίμων αποτελεί τη 
μοναδική πηγή διατροφής σε ορισμένες 
ομάδες του πληθυσμού ή αποτελεί εν μέρει 
πηγή διατροφής· αυτές οι κατηγορίες 
τροφίμων είναι ζωτικής σημασίας για τη 
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διαχείριση ορισμένων καταστάσεων και/ή 
είναι ουσιαστικής σημασίας για τη 
διατήρηση της σκοπούμενης θρεπτικής 
επάρκειας για ορισμένες σαφώς 
καθορισμένες ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού. Αυτές οι κατηγορίες τροφίμων 
περιλαμβάνουν τα παρασκευάσματα για 
βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης 
βρεφικής ηλικίας, τα μεταποιημένα 
τρόφιμα με βάση τα δημητριακά και τις 
παιδικές τροφές και τα τρόφιμα για 
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Η εμπειρία 
έχει δείξει ότι οι διατάξεις που 
προβλέπονται στην οδηγία 2006/141/ΕΚ 
της Επιτροπής, την οδηγία 2006/125/ΕΚ 
της Επιτροπής, καθώς και την οδηγία 
1999/21/ΕΚ της Επιτροπής, εξασφαλίζουν 
σε ικανοποιητικό βαθμό την ελεύθερη 
κυκλοφορία των τροφίμων αυτών, 
παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της δημόσιας υγείας. Συνεπώς, 
είναι σκόπιμο ο παρών κανονισμός να 
εστιάζει στις γενικές απαιτήσεις ως προς 
τη σύνθεση και τις πληροφορίες για τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές για 
βρέφη και μικρά παιδιά και τα τρόφιμα για 
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, λαμβάνοντας 
υπόψη την οδηγία 2006/141/ΕΚ της 
Επιτροπής, την οδηγία 2006/125/ΕΚ της 
Επιτροπής και την οδηγία 1999/21/ΕΚ 
της Επιτροπής.

διαχείριση ορισμένων καταστάσεων και/ή 
είναι ουσιαστικής σημασίας για τη 
διατήρηση της σκοπούμενης θρεπτικής 
επάρκειας για ορισμένες σαφώς 
καθορισμένες ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού. Αυτές οι κατηγορίες τροφίμων 
περιλαμβάνουν τα παρασκευάσματα για 
βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης 
βρεφικής ηλικίας, τα μεταποιημένα 
τρόφιμα με βάση τα δημητριακά και τις 
παιδικές τροφές και τα τρόφιμα για 
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς καθώς και 
τρόφιμα για άτομα με δυσανεξία στη 
γλουτένη. Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι 
διατάξεις που προβλέπονται στην οδηγία 
2006/141/ΕΚ της Επιτροπής, την οδηγία 
2006/125/ΕΚ της Επιτροπής, την οδηγία 
1999/21/ΕΚ της Επιτροπής και τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 41/2009 της 
Επιτροπής, εξασφαλίζουν σε 
ικανοποιητικό βαθμό την ελεύθερη 
κυκλοφορία των τροφίμων αυτών, 
παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της δημόσιας υγείας. Συνεπώς, 
είναι σκόπιμο ο παρών κανονισμός να 
εστιάζει στις γενικές απαιτήσεις ως προς 
τη σύνθεση και τις πληροφορίες για τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές για 
βρέφη και μικρά παιδιά, τα τρόφιμα για 
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, καθώς και τα 
τρόφιμα για άτομα με δυσανεξία στη 
γλουτένη, λαμβάνοντας υπόψη τις τρεις 
αυτές οδηγίες, καθώς και τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 41/2009 της Επιτροπής.

Or. fr

Τροπολογία 35
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ένας περιορισμένος αριθμός 
κατηγοριών τροφίμων αποτελεί τη 
μοναδική πηγή διατροφής σε ορισμένες 
ομάδες του πληθυσμού ή αποτελεί εν μέρει 
πηγή διατροφής· αυτές οι κατηγορίες 
τροφίμων είναι ζωτικής σημασίας για τη 
διαχείριση ορισμένων καταστάσεων και/ή 
είναι ουσιαστικής σημασίας για τη 
διατήρηση της σκοπούμενης θρεπτικής 
επάρκειας για ορισμένες σαφώς 
καθορισμένες ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού. Αυτές οι κατηγορίες τροφίμων 
περιλαμβάνουν τα παρασκευάσματα για 
βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης 
βρεφικής ηλικίας, τα μεταποιημένα 
τρόφιμα με βάση τα δημητριακά και τις 
παιδικές τροφές και τα τρόφιμα για 
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Η εμπειρία 
έχει δείξει ότι οι διατάξεις που 
προβλέπονται στην οδηγία 2006/141/ΕΚ 
της Επιτροπής, την οδηγία 2006/125/ΕΚ 
της Επιτροπής, καθώς και την οδηγία 
1999/21/ΕΚ της Επιτροπής, εξασφαλίζουν 
σε ικανοποιητικό βαθμό την ελεύθερη 
κυκλοφορία των τροφίμων αυτών, 
παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της δημόσιας υγείας. Συνεπώς, 
είναι σκόπιμο ο παρών κανονισμός να 
εστιάζει στις γενικές απαιτήσεις ως προς 
τη σύνθεση και τις πληροφορίες για τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές για 
βρέφη και μικρά παιδιά και τα τρόφιμα για 
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, λαμβάνοντας 
υπόψη την οδηγία 2006/141/ΕΚ της 
Επιτροπής, την οδηγία 2006/125/ΕΚ της 
Επιτροπής και την οδηγία 1999/21/ΕΚ 
της Επιτροπής.

(15) Ένας περιορισμένος αριθμός 
κατηγοριών τροφίμων αποτελεί τη 
μοναδική πηγή διατροφής σε ορισμένες 
ομάδες του πληθυσμού ή αποτελεί εν μέρει 
πηγή διατροφής· αυτές οι κατηγορίες 
τροφίμων είναι ζωτικής σημασίας για τη 
διαχείριση ορισμένων καταστάσεων και/ή 
είναι ουσιαστικής σημασίας για τη 
διατήρηση της σκοπούμενης θρεπτικής 
επάρκειας για ορισμένες σαφώς 
καθορισμένες ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού. Αυτές οι κατηγορίες τροφίμων 
περιλαμβάνουν τα παρασκευάσματα για 
βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης 
βρεφικής ηλικίας, τα μεταποιημένα 
τρόφιμα με βάση τα δημητριακά και τις 
παιδικές τροφές και τα τρόφιμα για 
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς καθώς και 
τρόφιμα που προορίζονται για χρήση σε 
δίαιτες μειωμένων θερμίδων για απώλεια 
βάρους. Η εμπειρία έχει δείξει ότι οι 
διατάξεις που προβλέπονται στην οδηγία 
2006/141/ΕΚ της Επιτροπής, την οδηγία 
2006/125/ΕΚ της Επιτροπής, την οδηγία 
1999/21/ΕΚ της Επιτροπής και 96/8/ΕΚ 
της Επιτροπής, εξασφαλίζουν σε 
ικανοποιητικό βαθμό την ελεύθερη 
κυκλοφορία των τροφίμων αυτών, 
παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της δημόσιας υγείας. Συνεπώς, 
είναι σκόπιμο ο παρών κανονισμός να 
εστιάζει στις γενικές απαιτήσεις ως προς 
τη σύνθεση και τις πληροφορίες για τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές για 
βρέφη και μικρά παιδιά, τα τρόφιμα για 
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και τα 
τρόφιμα που προορίζονται για χρήση σε 
δίαιτες μειωμένων θερμίδων για απώλεια 
βάρους, λαμβάνοντας υπόψη τις τέσσερις 
αυτές οδηγίες.

Or. fr
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Τροπολογία 36
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Ένας περιορισμένος αριθμός 
κατηγοριών τροφίμων αποτελεί τη 
μοναδική πηγή διατροφής σε ορισμένες 
ομάδες του πληθυσμού ή αποτελεί εν μέρει 
πηγή διατροφής· αυτές οι κατηγορίες 
τροφίμων είναι ζωτικής σημασίας για τη 
διαχείριση ορισμένων καταστάσεων και/ή 
είναι ουσιαστικής σημασίας για τη 
διατήρηση της σκοπούμενης θρεπτικής 
επάρκειας για ορισμένες σαφώς 
καθορισμένες ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού. Αυτές οι κατηγορίες τροφίμων 
περιλαμβάνουν τα παρασκευάσματα για 
βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης 
βρεφικής ηλικίας, τα μεταποιημένα 
τρόφιμα με βάση τα δημητριακά και τις 
παιδικές τροφές και τα τρόφιμα για 
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Η εμπειρία 
έχει δείξει ότι οι διατάξεις που 
προβλέπονται στην οδηγία 2006/141/ΕΚ 
της Επιτροπής, την οδηγία 2006/125/ΕΚ 
της Επιτροπής, καθώς και την οδηγία 
1999/21/ΕΚ της Επιτροπής, εξασφαλίζουν 
σε ικανοποιητικό βαθμό την ελεύθερη 
κυκλοφορία των τροφίμων αυτών, 
παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της δημόσιας υγείας. Συνεπώς, 
είναι σκόπιμο ο παρών κανονισμός να 
εστιάζει στις γενικές απαιτήσεις ως προς 
τη σύνθεση και τις πληροφορίες για τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές για 
βρέφη και μικρά παιδιά και τα τρόφιμα για 
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, λαμβάνοντας 
υπόψη την οδηγία 2006/141/ΕΚ της 
Επιτροπής, την οδηγία 2006/125/ΕΚ της 

(15) Ένας περιορισμένος αριθμός 
κατηγοριών τροφίμων αποτελεί τη 
μοναδική πηγή διατροφής σε ορισμένες 
ομάδες του πληθυσμού ή αποτελεί εν μέρει 
πηγή διατροφής· αυτές οι κατηγορίες 
τροφίμων είναι ζωτικής σημασίας για τη 
διαχείριση ορισμένων καταστάσεων και/ή 
είναι ουσιαστικής σημασίας για τη 
διατήρηση της σκοπούμενης θρεπτικής 
επάρκειας για ορισμένες σαφώς 
καθορισμένες ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού. Αυτές οι κατηγορίες τροφίμων 
περιλαμβάνουν τα παρασκευάσματα για 
βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης 
βρεφικής ηλικίας, τα μεταποιημένα 
τρόφιμα με βάση τα δημητριακά και τις 
παιδικές τροφές και τα τρόφιμα για 
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Η εμπειρία 
έχει δείξει ότι οι διατάξεις που 
προβλέπονται στην οδηγία 2006/141/ΕΚ 
της Επιτροπής, την οδηγία 2006/125/ΕΚ 
της Επιτροπής, καθώς και την οδηγία 
1999/21/ΕΚ της Επιτροπής, εξασφαλίζουν 
σε ικανοποιητικό βαθμό την ελεύθερη 
κυκλοφορία των τροφίμων αυτών, 
παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο 
προστασίας της δημόσιας υγείας και 
εξασφαλίζοντας τα συμφέροντα των 
καταναλωτών. Συνεπώς, είναι σκόπιμο ο 
παρών κανονισμός να εστιάζει στις γενικές 
απαιτήσεις ως προς τη σύνθεση και τις 
πληροφορίες για τα παρασκευάσματα για 
βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης 
βρεφικής ηλικίας, τα μεταποιημένα 
τρόφιμα με βάση τα δημητριακά, τις 
παιδικές τροφές για βρέφη και μικρά 
παιδιά και τα τρόφιμα για ειδικούς 
ιατρικούς σκοπούς, λαμβάνοντας υπόψη 
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Επιτροπής και την οδηγία 1999/21/ΕΚ της 
Επιτροπής.

την οδηγία 2006/141/ΕΚ της Επιτροπής, 
την οδηγία 2006/125/ΕΚ της Επιτροπής 
και την οδηγία 1999/21/ΕΚ της Επιτροπής.
Στο πλαίσιο αυτό, όποιες ουσίες ενδέχεται 
να βλάπτουν την υγεία αυτών των 
πληθυσμιακών ομάδων πρέπει να 
αφαιρούνται από τη σύνθεση των 
τροφίμων των κατηγοριών που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 37
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προκειμένου να κατοχυρωθεί η 
ασφάλεια δικαίου, οι ορισμοί που 
καθορίζονται στην οδηγία 2006/141/ΕΚ 
της Επιτροπής, την οδηγία 2006/125/ΕΚ 
της Επιτροπής και την οδηγία 1999/21/ΕΚ 
της Επιτροπής πρέπει να μεταφερθούν 
στον παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, οι 
ορισμοί για τα παρασκευάσματα για βρέφη 
και τα παρασκευάσματα δεύτερης 
βρεφικής ηλικίας, τα μεταποιημένα 
τρόφιμα με βάση τα δημητριακά, τις 
παιδικές τροφές και τα τρόφιμα για 
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς πρέπει να 
προσαρμόζονται τακτικά, λαμβάνοντας 
υπόψη την τεχνική και επιστημονική 
πρόοδο και τις σχετικές εξελίξεις σε 
διεθνές επίπεδο, ανάλογα με την 
περίπτωση.

(16) Προκειμένου να κατοχυρωθεί η 
ασφάλεια δικαίου, οι ορισμοί που 
καθορίζονται στην οδηγία 2006/141/ΕΚ 
της Επιτροπής, την οδηγία 2006/125/ΕΚ 
της Επιτροπής, την οδηγία 1999/21/ΕΚ της 
Επιτροπής, την οδηγία 96/8/ΕΚ της 
Επιτροπής και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
41/2009 της Επιτροπής πρέπει να 
μεταφερθούν στον παρόντα κανονισμό. 
Ωστόσο, οι ορισμοί για τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά και τις παιδικές τροφές, τα 
ποτά με βάση το γάλα που προορίζονται 
για μικρά παιδιά, τα τρόφιμα για ειδικούς 
ιατρικούς σκοπούς, τα τρόφιμα που 
προορίζονται για απώλεια βάρους ή τον 
έλεγχο του βάρους, τα τρόφιμα που 
προορίζονται για την αντιμετώπιση της 
καταβολής έντονης μυϊκής προσπάθειας 
και τα τρόφιμα για άτομα με δυσανεξία 
στη γλουτένη πρέπει να προσαρμόζονται 
τακτικά, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική 
και επιστημονική πρόοδο και τις σχετικές 
εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, ανάλογα με 
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την περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 38
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προκειμένου να κατοχυρωθεί η 
ασφάλεια δικαίου, οι ορισμοί που 
καθορίζονται στην οδηγία 2006/141/ΕΚ 
της Επιτροπής, την οδηγία 2006/125/ΕΚ 
της Επιτροπής και την οδηγία 1999/21/ΕΚ 
της Επιτροπής πρέπει να μεταφερθούν 
στον παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, οι 
ορισμοί για τα παρασκευάσματα για βρέφη 
και τα παρασκευάσματα δεύτερης 
βρεφικής ηλικίας, τα μεταποιημένα 
τρόφιμα με βάση τα δημητριακά, τις 
παιδικές τροφές και τα τρόφιμα για 
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς πρέπει να 
προσαρμόζονται τακτικά, λαμβάνοντας 
υπόψη την τεχνική και επιστημονική 
πρόοδο και τις σχετικές εξελίξεις σε 
διεθνές επίπεδο, ανάλογα με την 
περίπτωση.

(16) Προκειμένου να κατοχυρωθεί η 
ασφάλεια δικαίου, οι ορισμοί που 
καθορίζονται στην οδηγία 2006/141/ΕΚ 
της Επιτροπής, την οδηγία 2006/125/ΕΚ 
της Επιτροπής, την οδηγία 1999/21/ΕΚ της 
Επιτροπής και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
41/2009 της Επιτροπής πρέπει να 
μεταφερθούν στον παρόντα κανονισμό. 
Ωστόσο, οι ορισμοί για τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές, τα 
τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς 
και τα τρόφιμα για άτομα με δυσανεξία 
στη γλουτένη πρέπει να προσαρμόζονται 
τακτικά, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική 
και επιστημονική πρόοδο και τις σχετικές 
εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, ανάλογα με 
την περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 39
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προκειμένου να κατοχυρωθεί η (16) Προκειμένου να κατοχυρωθεί η 
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ασφάλεια δικαίου, οι ορισμοί που 
καθορίζονται στην οδηγία 2006/141/ΕΚ 
της Επιτροπής, την οδηγία 2006/125/ΕΚ 
της Επιτροπής και την οδηγία 1999/21/ΕΚ 
της Επιτροπής πρέπει να μεταφερθούν 
στον παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, οι 
ορισμοί για τα παρασκευάσματα για βρέφη 
και τα παρασκευάσματα δεύτερης 
βρεφικής ηλικίας, τα μεταποιημένα 
τρόφιμα με βάση τα δημητριακά, τις 
παιδικές τροφές και τα τρόφιμα για 
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς πρέπει να 
προσαρμόζονται τακτικά, λαμβάνοντας 
υπόψη την τεχνική και επιστημονική 
πρόοδο και τις σχετικές εξελίξεις σε 
διεθνές επίπεδο, ανάλογα με την 
περίπτωση.

ασφάλεια δικαίου, οι ορισμοί που 
καθορίζονται στην οδηγία 2006/141/ΕΚ 
της Επιτροπής, την οδηγία 2006/125/ΕΚ 
της Επιτροπής, την οδηγία 1999/21/ΕΚ της 
Επιτροπής και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
41/2009 της Επιτροπής πρέπει να 
μεταφερθούν στον παρόντα κανονισμό. 
Ωστόσο, οι ορισμοί για τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές, τα 
τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς 
και τα τρόφιμα για άτομα με δυσανεξία 
στη γλουτένη πρέπει να προσαρμόζονται 
τακτικά, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική 
και επιστημονική πρόοδο και τις σχετικές 
εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, ανάλογα με 
την περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 40
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προκειμένου να κατοχυρωθεί η 
ασφάλεια δικαίου, οι ορισμοί που 
καθορίζονται στην οδηγία 2006/141/ΕΚ 
της Επιτροπής, την οδηγία 2006/125/ΕΚ 
της Επιτροπής και την οδηγία 1999/21/ΕΚ 
της Επιτροπής πρέπει να μεταφερθούν 
στον παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, οι 
ορισμοί για τα παρασκευάσματα για βρέφη 
και τα παρασκευάσματα δεύτερης 
βρεφικής ηλικίας, τα μεταποιημένα 
τρόφιμα με βάση τα δημητριακά, τις 
παιδικές τροφές και τα τρόφιμα για 
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς πρέπει να 
προσαρμόζονται τακτικά, λαμβάνοντας 
υπόψη την τεχνική και επιστημονική
πρόοδο και τις σχετικές εξελίξεις σε 

(16) Προκειμένου να κατοχυρωθεί η 
ασφάλεια δικαίου, οι ορισμοί που 
καθορίζονται στην οδηγία 2006/141/ΕΚ 
της Επιτροπής, την οδηγία 2006/125/ΕΚ 
της Επιτροπής και την οδηγία 1999/21/ΕΚ 
της Επιτροπής και τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 41/2009 της Επιτροπής πρέπει να 
μεταφερθούν στον παρόντα κανονισμό.
Ωστόσο, οι ορισμοί για τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές και τα 
τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς
καθώς και τα "τρόφιμα για άτομα με 
δυσανεξία στη γλουτένη" πρέπει να 
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διεθνές επίπεδο, ανάλογα με την 
περίπτωση.

προσαρμόζονται τακτικά, λαμβάνοντας 
υπόψη την τεχνική και επιστημονική 
πρόοδο και τις σχετικές εξελίξεις σε 
διεθνές επίπεδο, ανάλογα με την 
περίπτωση.

Or. fr

Τροπολογία 41
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προκειμένου να κατοχυρωθεί η 
ασφάλεια δικαίου, οι ορισμοί που 
καθορίζονται στην οδηγία 2006/141/ΕΚ 
της Επιτροπής, την οδηγία 2006/125/ΕΚ 
της Επιτροπής και την οδηγία 1999/21/ΕΚ 
της Επιτροπής πρέπει να μεταφερθούν 
στον παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, οι 
ορισμοί για τα παρασκευάσματα για βρέφη 
και τα παρασκευάσματα δεύτερης 
βρεφικής ηλικίας, τα μεταποιημένα 
τρόφιμα με βάση τα δημητριακά, τις 
παιδικές τροφές και τα τρόφιμα για 
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς πρέπει να 
προσαρμόζονται τακτικά, λαμβάνοντας 
υπόψη την τεχνική και επιστημονική 
πρόοδο και τις σχετικές εξελίξεις σε 
διεθνές επίπεδο, ανάλογα με την 
περίπτωση.

(16) Προκειμένου να κατοχυρωθεί η 
ασφάλεια δικαίου, οι ορισμοί που 
καθορίζονται στην οδηγία 2006/141/ΕΚ 
της Επιτροπής, την οδηγία 2006/125/ΕΚ 
της Επιτροπής και την οδηγία 1999/21/ΕΚ 
της Επιτροπής πρέπει να μεταφερθούν 
στον παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, οι 
ορισμοί για τα παρασκευάσματα για βρέφη 
και τα παρασκευάσματα δεύτερης 
βρεφικής ηλικίας, τα μεταποιημένα 
τρόφιμα με βάση τα δημητριακά, τις 
παιδικές τροφές και τα τρόφιμα για 
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς καθώς και τα 
"τρόφιμα που προορίζονται για χρήση σε 
δίαιτες μειωμένων θερμίδων για απώλεια 
βάρους" πρέπει να προσαρμόζονται 
τακτικά, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική 
και επιστημονική πρόοδο και τις σχετικές 
εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, ανάλογα με 
την περίπτωση.

Or. fr

Τροπολογία 42
Iliana Ivanova

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Προκειμένου να κατοχυρωθεί η 
ασφάλεια δικαίου, οι ορισμοί που 
καθορίζονται στην οδηγία 2006/141/ΕΚ 
της Επιτροπής, την οδηγία 2006/125/ΕΚ 
της Επιτροπής και την οδηγία 1999/21/ΕΚ 
της Επιτροπής πρέπει να μεταφερθούν 
στον παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, οι 
ορισμοί για τα παρασκευάσματα για 
βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης 
βρεφικής ηλικίας, τα μεταποιημένα 
τρόφιμα με βάση τα δημητριακά, τις 
παιδικές τροφές και τα τρόφιμα για 
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς πρέπει να 
προσαρμόζονται τακτικά, λαμβάνοντας 
υπόψη την τεχνική και επιστημονική 
πρόοδο και τις σχετικές εξελίξεις σε 
διεθνές επίπεδο, ανάλογα με την 
περίπτωση.

(16) Προκειμένου να κατοχυρωθεί η 
ασφάλεια δικαίου, οι ορισμοί που 
καθορίζονται στην οδηγία 2006/141/ΕΚ 
της Επιτροπής, την οδηγία 2006/125/ΕΚ 
της Επιτροπής και την οδηγία 1999/21/ΕΚ 
της Επιτροπής πρέπει να μεταφερθούν 
στον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. τροπολογία 12 του σχεδίου γνωμοδότησης, της κ. Ιβάνοβα.

Τροπολογία 43
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
παρέχει τα κριτήρια για τον καθορισμό των 
ειδικών απαιτήσεων ως προς τη σύνθεση 
και τις πληροφορίες για τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές για 
βρέφη και μικρά παιδιά και τα τρόφιμα για 
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, λαμβάνοντας 

(19) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
παρέχει τα κριτήρια για τον καθορισμό των 
ειδικών απαιτήσεων ως προς τη σύνθεση 
και τις πληροφορίες για τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές για 
βρέφη και μικρά παιδιά, τα ποτά με βάση 
το γάλα που προορίζονται για μικρά 
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υπόψη την οδηγία 2006/141/ΕΚ της 
Επιτροπής, την οδηγία 2006/125/ΕΚ της 
Επιτροπής και την οδηγία 1999/21/ΕΚ της 
Επιτροπής. Προκειμένου να 
προσαρμοστούν οι ορισμοί για τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές και τα 
τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς 
που περιέχονται στον παρόντα κανονισμό, 
λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο και τις σχετικές 
εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, να 
καθοριστούν οι ειδικές απαιτήσεις ως προς 
τη σύνθεση και τις πληροφορίες σχετικά με 
τις κατηγορίες των τροφίμων που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων 
απαιτήσεων επισήμανσης ή παρεκκλίσεων 
από τις διατάξεις της οδηγίας 2000/13/ΕΚ 
και για την έγκριση των ισχυρισμών 
διατροφής και υγείας, η αρμοδιότητα 
έγκρισης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και την 
κατάρτιση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, 
θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

παιδιά, τα τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς 
σκοπούς, τα τρόφιμα που προορίζονται 
για απώλεια βάρους ή τον έλεγχο του 
βάρους, τα τρόφιμα που προορίζονται για 
την αντιμετώπιση της καταβολής έντονης 
μυϊκής προσπάθειας και τα τρόφιμα για 
άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη,
λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 
2006/141/ΕΚ της Επιτροπής, την οδηγία 
2006/125/ΕΚ της Επιτροπής, την οδηγία 
1999/21/ΕΚ της Επιτροπής, την οδηγία 
1996/8/ΕΚ της Επιτροπής και τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 41/2009 της 
Επιτροπής. Προκειμένου να 
προσαρμοστούν οι ορισμοί για τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές, τα 
ποτά με βάση το γάλα που προορίζονται 
για μικρά παιδιά, τα τρόφιμα για ειδικούς 
ιατρικούς σκοπούς, τα τρόφιμα που 
προορίζονται για απώλεια βάρους ή τον 
έλεγχο του βάρους, τα τρόφιμα που 
προορίζονται για την αντιμετώπιση της 
καταβολής έντονης μυϊκής προσπάθειας 
και τα τρόφιμα για άτομα με δυσανεξία 
στη γλουτένη που περιέχονται στον 
παρόντα κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη 
την τεχνική και επιστημονική πρόοδο και 
τις σχετικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, 
να καθοριστούν οι ειδικές απαιτήσεις ως 
προς τη σύνθεση και τις πληροφορίες και 
ως προς τη διαδικασία για την 
τοποθέτηση στην αγορά τροφίμων που 
είναι αποτέλεσμα επιστημονικών και 
τεχνολογικών καινοτομιών, σχετικά με τις 
κατηγορίες των τροφίμων που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων 
απαιτήσεων επισήμανσης ή παρεκκλίσεων 
από τις διατάξεις της οδηγίας 2000/13/ΕΚ 
και για την έγκριση των ισχυρισμών 
διατροφής και υγείας, η αρμοδιότητα 
έγκρισης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή. Είναι ιδιαίτερα 
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σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και την 
κατάρτιση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, 
θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 44
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
παρέχει τα κριτήρια για τον καθορισμό των 
ειδικών απαιτήσεων ως προς τη σύνθεση 
και τις πληροφορίες για τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές για 
βρέφη και μικρά παιδιά και τα τρόφιμα για 
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, λαμβάνοντας 
υπόψη την οδηγία 2006/141/ΕΚ της 
Επιτροπής, την οδηγία 2006/125/ΕΚ της 
Επιτροπής και την οδηγία 1999/21/ΕΚ της 
Επιτροπής. Προκειμένου να 
προσαρμοστούν οι ορισμοί για τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές και τα 
τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς 
που περιέχονται στον παρόντα κανονισμό, 
λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο και τις σχετικές 
εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, να 
καθοριστούν οι ειδικές απαιτήσεις ως προς 

(19) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
παρέχει τα κριτήρια για τον καθορισμό των 
ειδικών απαιτήσεων ως προς τη σύνθεση 
και τις πληροφορίες για τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές για 
βρέφη και μικρά παιδιά και τα τρόφιμα για 
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και τα 
τρόφιμα για άτομα με δυσανεξία στη 
γλουτένη, λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 
2006/141/ΕΚ της Επιτροπής, την οδηγία 
2006/125/ΕΚ της Επιτροπής, την οδηγία 
1999/21/ΕΚ της Επιτροπής και τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 41/2009 της 
Επιτροπής. Προκειμένου να 
προσαρμοστούν οι ορισμοί για τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές, τα 
τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς 
και τα τρόφιμα για άτομα με δυσανεξία 
στη γλουτένη που περιέχονται στον 
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τη σύνθεση και τις πληροφορίες σχετικά με 
τις κατηγορίες των τροφίμων που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων 
απαιτήσεων επισήμανσης ή παρεκκλίσεων 
από τις διατάξεις της οδηγίας 2000/13/ΕΚ 
και για την έγκριση των ισχυρισμών 
διατροφής και υγείας, η αρμοδιότητα 
έγκρισης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και την 
κατάρτιση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, 
θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

παρόντα κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη 
την τεχνική και επιστημονική πρόοδο και 
τις σχετικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, 
να καθοριστούν οι ειδικές απαιτήσεις ως 
προς τη σύνθεση και τις πληροφορίες 
σχετικά με τις κατηγορίες των τροφίμων 
που καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων των 
πρόσθετων απαιτήσεων επισήμανσης ή 
παρεκκλίσεων από τις διατάξεις της 
οδηγίας 2000/13/ΕΚ και για την έγκριση 
των ισχυρισμών διατροφής και υγείας, η 
αρμοδιότητα έγκρισης πράξεων σύμφωνα 
με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή. Είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η 
Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και την 
κατάρτιση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, 
θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Τροπολογία 45
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
παρέχει τα κριτήρια για τον καθορισμό των 
ειδικών απαιτήσεων ως προς τη σύνθεση 
και τις πληροφορίες για τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές για 
βρέφη και μικρά παιδιά και τα τρόφιμα για 

(19) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
παρέχει τα κριτήρια για τον καθορισμό των 
ειδικών απαιτήσεων ως προς τη σύνθεση 
και τις πληροφορίες για τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές για 
βρέφη και μικρά παιδιά και τα τρόφιμα για 
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ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, λαμβάνοντας 
υπόψη την οδηγία 2006/141/ΕΚ της 
Επιτροπής, την οδηγία 2006/125/ΕΚ της 
Επιτροπής και την οδηγία 1999/21/ΕΚ της 
Επιτροπής. Προκειμένου να 
προσαρμοστούν οι ορισμοί για τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές και τα 
τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς 
που περιέχονται στον παρόντα κανονισμό, 
λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο και τις σχετικές 
εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, να 
καθοριστούν οι ειδικές απαιτήσεις ως προς 
τη σύνθεση και τις πληροφορίες σχετικά με 
τις κατηγορίες των τροφίμων που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων 
απαιτήσεων επισήμανσης ή παρεκκλίσεων 
από τις διατάξεις της οδηγίας 2000/13/ΕΚ 
και για την έγκριση των ισχυρισμών 
διατροφής και υγείας, η αρμοδιότητα 
έγκρισης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και την 
κατάρτιση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, 
θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και τα 
τρόφιμα για άτομα με δυσανεξία στη 
γλουτένη, λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 
2006/141/ΕΚ της Επιτροπής, την οδηγία 
2006/125/ΕΚ της Επιτροπής, την οδηγία 
1999/21/ΕΚ της Επιτροπής και τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 41/2009 της 
Επιτροπής. Προκειμένου να 
προσαρμοστούν οι ορισμοί για τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές, τα 
τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς 
και τα τρόφιμα για άτομα με δυσανεξία 
στη γλουτένη που περιέχονται στον 
παρόντα κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη 
την τεχνική και επιστημονική πρόοδο και 
τις σχετικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, 
να καθοριστούν οι ειδικές απαιτήσεις ως 
προς τη σύνθεση και τις πληροφορίες και 
ως προς τη διαδικασία για την 
τοποθέτηση στην αγορά τροφίμων που 
είναι αποτέλεσμα επιστημονικών και 
τεχνολογικών καινοτομιών, σχετικά με τις 
κατηγορίες των τροφίμων που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων 
απαιτήσεων επισήμανσης ή παρεκκλίσεων 
από τις διατάξεις της οδηγίας 2000/13/ΕΚ 
και για την έγκριση των ισχυρισμών 
διατροφής και υγείας, η αρμοδιότητα 
έγκρισης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και την 
κατάρτιση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, 
θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en
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Τροπολογία 46
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
παρέχει τα κριτήρια για τον καθορισμό των 
ειδικών απαιτήσεων ως προς τη σύνθεση 
και τις πληροφορίες για τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές για 
βρέφη και μικρά παιδιά και τα τρόφιμα για 
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, λαμβάνοντας 
υπόψη την οδηγία 2006/141/ΕΚ της 
Επιτροπής, την οδηγία 2006/125/ΕΚ της 
Επιτροπής και την οδηγία 1999/21/ΕΚ της 
Επιτροπής. Προκειμένου να 
προσαρμοστούν οι ορισμοί για τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές και τα 
τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς 
που περιέχονται στον παρόντα κανονισμό, 
λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο και τις σχετικές 
εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, να 
καθοριστούν οι ειδικές απαιτήσεις ως προς 
τη σύνθεση και τις πληροφορίες σχετικά με 
τις κατηγορίες των τροφίμων που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων 
απαιτήσεων επισήμανσης ή παρεκκλίσεων 
από τις διατάξεις της οδηγίας 2000/13/ΕΚ 
και για την έγκριση των ισχυρισμών 
διατροφής και υγείας, η αρμοδιότητα 
έγκρισης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις 

(19) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
παρέχει τα κριτήρια για τον καθορισμό των 
ειδικών απαιτήσεων ως προς τη σύνθεση 
και τις πληροφορίες για τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές για 
βρέφη και μικρά παιδιά, τα τρόφιμα για 
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς καθώς και τα 
τρόφιμα για άτομα με δυσανεξία στη 
γλουτένη λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 
2006/141/ΕΚ της Επιτροπής, την οδηγία 
2006/125/ΕΚ της Επιτροπής, την οδηγία 
1999/21/ΕΚ της Επιτροπής και τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 41/2009 της 
Επιτροπής. Προκειμένου να 
προσαρμοστούν οι ορισμοί για τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές και τα 
τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς
καθώς και τα "τρόφιμα για άτομα με 
δυσανεξία στη γλουτένη" που περιέχονται 
στον παρόντα κανονισμό, λαμβάνοντας 
υπόψη την τεχνική και επιστημονική 
πρόοδο και τις σχετικές εξελίξεις σε 
διεθνές επίπεδο, να καθοριστούν οι ειδικές 
απαιτήσεις ως προς τη σύνθεση και τις 
πληροφορίες σχετικά με τις κατηγορίες 
των τροφίμων που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων 
απαιτήσεων επισήμανσης ή παρεκκλίσεων 
από τις διατάξεις της οδηγίας 2000/13/ΕΚ 
και για την έγκριση των ισχυρισμών 
διατροφής και υγείας, η αρμοδιότητα 
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κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και την 
κατάρτιση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, 
θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

έγκρισης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και την 
κατάρτιση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, 
θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. fr

Τροπολογία 47
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
παρέχει τα κριτήρια για τον καθορισμό των 
ειδικών απαιτήσεων ως προς τη σύνθεση 
και τις πληροφορίες για τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές για 
βρέφη και μικρά παιδιά και τα τρόφιμα για 
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, λαμβάνοντας 
υπόψη την οδηγία 2006/141/ΕΚ της 
Επιτροπής, την οδηγία 2006/125/ΕΚ της 
Επιτροπής και την οδηγία 1999/21/ΕΚ της 
Επιτροπής. Προκειμένου να 
προσαρμοστούν οι ορισμοί για τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές και τα 
τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς 
που περιέχονται στον παρόντα κανονισμό, 

(19) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
παρέχει τα κριτήρια για τον καθορισμό των 
ειδικών απαιτήσεων ως προς τη σύνθεση 
και τις πληροφορίες για τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές για 
βρέφη και μικρά παιδιά και τα τρόφιμα για 
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, λαμβάνοντας 
υπόψη την οδηγία 2006/141/ΕΚ της 
Επιτροπής, την οδηγία 2006/125/ΕΚ της 
Επιτροπής και την οδηγία 1999/21/ΕΚ της 
Επιτροπής. Προκειμένου να 
προσαρμοστούν οι ορισμοί για τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τρόφιμα που προορίζονται για 
χρήση σε δίαιτες μειωμένων θερμίδων 
για απώλεια βάρους" τα μεταποιημένα 
τρόφιμα με βάση τα δημητριακά, τις 
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λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο και τις σχετικές 
εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, να 
καθοριστούν οι ειδικές απαιτήσεις ως προς 
τη σύνθεση και τις πληροφορίες σχετικά με 
τις κατηγορίες των τροφίμων που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων 
απαιτήσεων επισήμανσης ή παρεκκλίσεων 
από τις διατάξεις της οδηγίας 2000/13/ΕΚ 
και για την έγκριση των ισχυρισμών 
διατροφής και υγείας, η αρμοδιότητα 
έγκρισης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και την 
κατάρτιση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, 
θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

παιδικές τροφές, τα "τρόφιμα που 
προορίζονται για χρήση σε δίαιτες 
μειωμένων θερμίδων για απώλεια βάρους
και τα τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς 
σκοπούς που περιέχονται στον παρόντα 
κανονισμό, λαμβάνοντας υπόψη την 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο και τις 
σχετικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, να 
καθοριστούν οι ειδικές απαιτήσεις ως προς 
τη σύνθεση και τις πληροφορίες σχετικά με 
τις κατηγορίες των τροφίμων που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων 
απαιτήσεων επισήμανσης ή παρεκκλίσεων 
από τις διατάξεις της οδηγίας 2000/13/ΕΚ 
και για την έγκριση των ισχυρισμών 
διατροφής και υγείας, η αρμοδιότητα 
έγκρισης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και την 
κατάρτιση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, 
θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. fr

Τροπολογία 48
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19a) Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
τρόφιμα που ρυθμίζονται από τον 
παρόντα κανονισμό είναι ειδικά τρόφιμα, 
που ξεχωρίζουν από εκείνα τα οποία 
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προορίζονται για γενική κατανάλωση, 
διέπονται από συγκεκριμένα κριτήρια 
όσον αφορά τη σύνθεσή τους και 
επιβάλλεται να προσφέρουν πρόσθετες 
υποχρεωτικές πληροφορίες στη σήμανσή 
τους σε σχέση με εκείνα που προορίζονται 
για συνήθη κατανάλωση, θα πρέπει να 
προβλέπονται παρεκκλίσεις, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, σε σχέση με εκείνες τις 
υποχρεωτικές πληροφορίες σήμανσης 
που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 
2011, σχετικά με την παροχή 
πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 
καταναλωτές1.
_______________
1 ΕΕ L 304, 22.11.2011, σ. 18.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τα τρόφιμα για ειδική διατροφή είναι διαφορετικά από εκείνα που προορίζονται 
για συνήθη κατανάλωση, θα πρέπει να προβλέπονται παρεκκλίσεις, όπου κρίνεται σκόπιμο, από 
τον αναθεωρημένο κανονισμό σχετικά με τις πληροφορίες προς τους καταναλωτές για τα 
τρόφιμα.

Τροπολογία 49
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19a) Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
τρόφιμα που ρυθμίζονται από τον 
παρόντα κανονισμό είναι ειδικά τρόφιμα, 
που ξεχωρίζουν από εκείνα τα οποία 
προορίζονται για γενική κατανάλωση, 
διέπονται από συγκεκριμένα κριτήρια 
όσον αφορά τη σύνθεσή τους και 
επιβάλλεται να προσφέρουν πρόσθετες 
υποχρεωτικές πληροφορίες στη σήμανσή 
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τους σε σχέση με εκείνα που προορίζονται 
για συνήθη κατανάλωση, θα πρέπει να 
προβλέπονται παρεκκλίσεις, όπου 
κρίνεται σκόπιμο, σε σχέση με εκείνες τις 
υποχρεωτικές πληροφορίες σήμανσης 
που ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 
2011, σχετικά με την παροχή 
πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 
καταναλωτές1.
________________
1 ΕΕ L 304, 22.11.2011, σ. 18.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τα τρόφιμα για ειδική διατροφή είναι διαφορετικά από εκείνα που προορίζονται 
για συνήθη κατανάλωση, θα πρέπει να προβλέπονται παρεκκλίσεις, όπου κρίνεται σκόπιμο, από 
τον αναθεωρημένο κανονισμό σχετικά με τις πληροφορίες προς τους καταναλωτές για τα 
τρόφιμα.

Τροπολογία 50
Olga Sehnalová

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19a) Λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο, η 
Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να 
επικαιροποιήσει τις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις που έχουν εγκριθεί ως απόρροια 
του παρόντος κανονισμού. Αυτό θα 
προωθήσει την καινοτομία στον τομέα 
των τροφίμων που προορίζονται για 
βρέφη και μικρά παιδιά και των 
τροφίμων για ειδικούς ιατρικούς 
σκοπούς, πράγμα που, ωστόσο, δεν θα 
πρέπει να αποβεί εις βάρος της ασφάλειας 
των προϊόντων αυτών.



PE478.332v01-00 36/102 AM\885312EL.doc

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα τρόφιμα έχουν σχεδιασθεί για ένα συγκεκριμένο είδος δραστηριότητας, για κάποιον 
σαφή σκοπό, συνιστούν αποτέλεσμα καινοτομίας αλλά δεν λαμβάνουν υπόψη θέματα ασφάλειας 
για τον τελικό καταναλωτή. Για τον λόγο αυτόν, η σκιώδης εισηγήτρια συμφωνεί με την 
υποστήριξη προς τη βιομηχανία, τονίζει όμως ότι αυτό δεν μπορεί να οδηγήσει στο πλήρες 
άνοιγμα της αγοράς, αποβαίνοντας εις βάρος της ασφάλειας των τροφίμων για τους τελικούς 
καταναλωτές, ιδίως όσον αφορά τα τρόφιμα που καλύπτονται από τον προτεινόμενο κανονισμό.

Τροπολογία 51
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Είναι σκόπιμο να συγκροτηθεί και να 
επικαιροποιείται ένας κατάλογος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με βιταμίνες, 
μεταλλικά άλατα, αμινοξέα και άλλες
ουσίες που μπορούν να προστεθούν στα 
παρασκευάσματα για βρέφη, τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές και τα 
τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, 
βάσει ορισμένων κριτηρίων που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό. Δεδομένου ότι η 
έγκριση του καταλόγου προϋποθέτει την 
εφαρμογή των κριτηρίων που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό, οι εκτελεστικές 
αρμοδιότητες σχετικά με το θέμα αυτό θα 
πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή. Οι 
αρμοδιότητες αυτές πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16 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. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις άμεσης 
εφαρμογής για την επικαιροποίηση του 

(20) Είναι σκόπιμο να συγκροτηθεί και να 
επικαιροποιείται ένας κατάλογος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με ουσίες που 
μπορούν να προστεθούν για 
συγκεκριμένους διατροφικούς σκοπούς
στα παρασκευάσματα για βρέφη, τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές, τα 
τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, 
τα τρόφιμα που προορίζονται για απώλεια 
βάρους ή τον έλεγχο του βάρους, τα 
τρόφιμα που προορίζονται για την 
αντιμετώπιση της καταβολής έντονης 
μυϊκής προσπάθειας και τα τρόφιμα για 
άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη, 
λαμβάνοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 953/2009 της Επιτροπής και τις 
οδηγίες 2006/141/ΕΚ και 2006/125/ΕΚ 
της Επιτροπής, βάσει ορισμένων 
κριτηρίων που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό. Δεδομένου ότι η έγκριση του 
καταλόγου προϋποθέτει την εφαρμογή των 
κριτηρίων που καθορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό, οι εκτελεστικές αρμοδιότητες 
σχετικά με το θέμα αυτό θα πρέπει να 
ανατεθούν στην Επιτροπή. Οι 
αρμοδιότητες αυτές πρέπει να ασκούνται 
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καταλόγου της Ένωσης, όταν το απαιτούν 
επιτακτικοί λόγοι επείγοντος σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις που αφορούν 
τη δημόσια υγεία.

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16 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. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις άμεσης 
εφαρμογής για την επικαιροποίηση του 
καταλόγου της Ένωσης, όταν το απαιτούν 
επιτακτικοί λόγοι επείγοντος σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις που αφορούν 
τη δημόσια υγεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 953/2009 και οι οδηγίες 2006/141/ΕΚ και 2006/125/ΕΚ ρυθμίζουν 
τις ουσίες που μπορούν να προστίθενται για συγκεκριμένους διατροφικούς σκοπούς. Η 
διατήρηση της ίδιας ορολογίας θα αποτρέψει τη σύγχυση όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και 
τον σκοπό του ενωσιακού καταλόγου ουσιών. Ο απλοποιημένος και ενοποιημένος κατάλογος 
ουσιών που μπορούν να προστίθενται για συγκεκριμένους διατροφικούς σκοπούς πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τις ουσίες που επιτρέπονται σήμερα βάσει των ισχυόντων κανόνων.

Τροπολογία 52
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Είναι σκόπιμο να συγκροτηθεί και να 
επικαιροποιείται ένας κατάλογος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με βιταμίνες, 
μεταλλικά άλατα, αμινοξέα και άλλες 
ουσίες που μπορούν να προστεθούν στα 
παρασκευάσματα για βρέφη, τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές και τα 
τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, 
βάσει ορισμένων κριτηρίων που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό. Δεδομένου ότι η 

(20) Είναι σκόπιμο να συγκροτηθεί και να 
επικαιροποιείται ένας κατάλογος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με ουσίες που 
μπορούν να προστεθούν για 
συγκεκριμένους διατροφικούς σκοπούς
στα παρασκευάσματα για βρέφη, τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές, τα 
τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς
και τα τρόφιμα για άτομα με δυσανεξία 
στη γλουτένη, λαμβάνοντας υπόψη τον 
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έγκριση του καταλόγου προϋποθέτει την 
εφαρμογή των κριτηρίων που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό, οι εκτελεστικές 
αρμοδιότητες σχετικά με το θέμα αυτό θα 
πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή. Οι 
αρμοδιότητες αυτές πρέπει να ασκούνται
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16 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. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις άμεσης 
εφαρμογής για την επικαιροποίηση του 
καταλόγου της Ένωσης, όταν το απαιτούν 
επιτακτικοί λόγοι επείγοντος σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις που αφορούν 
τη δημόσια υγεία.

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 953/2009 της 
Επιτροπής και τις οδηγίες 2006/141/ΕΚ 
και 2006/125/ΕΚ της Επιτροπής, βάσει 
ορισμένων κριτηρίων που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό. Δεδομένου ότι η 
έγκριση του καταλόγου προϋποθέτει την 
εφαρμογή των κριτηρίων που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό, οι εκτελεστικές 
αρμοδιότητες σχετικά με το θέμα αυτό θα 
πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή. Οι 
αρμοδιότητες αυτές πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16 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. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις άμεσης 
εφαρμογής για την επικαιροποίηση του 
καταλόγου της Ένωσης, όταν το απαιτούν 
επιτακτικοί λόγοι επείγοντος σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις που αφορούν 
τη δημόσια υγεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 953/2009 και οι οδηγίες 2006/141/ΕΚ και 2006/125/ΕΚ ρυθμίζουν 
τις ουσίες που μπορούν να προστίθενται για συγκεκριμένους διατροφικούς σκοπούς. Η 
διατήρηση της ίδιας ορολογίας θα αποτρέψει τη σύγχυση όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και 
τον σκοπό του ενωσιακού καταλόγου ουσιών. Ο απλοποιημένος και ενοποιημένος κατάλογος 
ουσιών που μπορούν να προστίθενται για συγκεκριμένους διατροφικούς σκοπούς πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη τις ουσίες που επιτρέπονται σήμερα βάσει των ισχυόντων κανόνων.

Τροπολογία 53
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Είναι σκόπιμο να συγκροτηθεί και να (20) Είναι σκόπιμο να συγκροτηθεί και να 
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επικαιροποιείται ένας κατάλογος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με βιταμίνες, 
μεταλλικά άλατα, αμινοξέα και άλλες 
ουσίες που μπορούν να προστεθούν στα 
παρασκευάσματα για βρέφη, τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές και τα 
τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, 
βάσει ορισμένων κριτηρίων που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό. Δεδομένου ότι η 
έγκριση του καταλόγου προϋποθέτει την 
εφαρμογή των κριτηρίων που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό, οι εκτελεστικές 
αρμοδιότητες σχετικά με το θέμα αυτό θα 
πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή. Οι 
αρμοδιότητες αυτές πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16 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. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις άμεσης 
εφαρμογής για την επικαιροποίηση του 
καταλόγου της Ένωσης, όταν το απαιτούν 
επιτακτικοί λόγοι επείγοντος σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις που αφορούν 
τη δημόσια υγεία.

επικαιροποιείται ένας κατάλογος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με ουσίες που 
μπορούν να προστεθούν για 
συγκεκριμένους διατροφικούς σκοπούς
στα παρασκευάσματα για βρέφη, τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές, τα 
τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς
και τα τρόφιμα για άτομα με δυσανεξία 
στη γλουτένη, λαμβάνοντας υπόψη τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 953/2009 της 
Επιτροπής και τις οδηγίες 2006/141/ΕΚ 
και 2006/125/ΕΚ της Επιτροπής, βάσει 
ορισμένων κριτηρίων που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό. Δεδομένου ότι η 
έγκριση του καταλόγου προϋποθέτει την 
εφαρμογή των κριτηρίων που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό, οι εκτελεστικές 
αρμοδιότητες σχετικά με το θέμα αυτό θα 
πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή. Οι 
αρμοδιότητες αυτές πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16 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. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις άμεσης 
εφαρμογής για την επικαιροποίηση του 
καταλόγου της Ένωσης, όταν το απαιτούν 
επιτακτικοί λόγοι επείγοντος σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις που αφορούν 
τη δημόσια υγεία.

Or. en

Τροπολογία 54
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Είναι σκόπιμο να συγκροτηθεί και να 
επικαιροποιείται ένας κατάλογος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με βιταμίνες, 
μεταλλικά άλατα, αμινοξέα και άλλες 
ουσίες που μπορούν να προστεθούν στα 
παρασκευάσματα για βρέφη, τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές και τα 
τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, 
βάσει ορισμένων κριτηρίων που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό. Δεδομένου ότι η 
έγκριση του καταλόγου προϋποθέτει την 
εφαρμογή των κριτηρίων που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό, οι εκτελεστικές 
αρμοδιότητες σχετικά με το θέμα αυτό θα 
πρέπει να ανατεθούν στην Επιτροπή. Οι 
αρμοδιότητες αυτές πρέπει να ασκούνται 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16 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. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις άμεσης 
εφαρμογής για την επικαιροποίηση του 
καταλόγου της Ένωσης, όταν το απαιτούν 
επιτακτικοί λόγοι επείγοντος σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις που αφορούν 
τη δημόσια υγεία.

(20) Είναι σκόπιμο να συγκροτηθεί και να 
επικαιροποιείται ένας κατάλογος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με ουσίες, και 
συγκεκριμένα βιταμίνες, μεταλλικά άλατα, 
αμινοξέα που, για ειδικούς σκοπούς 
διατροφής, μπορούν να προστεθούν στα 
παρασκευάσματα για βρέφη, τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές και τα 
τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς,
καθώς και τα τρόφιμα για άτομα με 
δυσανεξία στη γλουτένη, έχοντας υπόψη 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 953/2009 και 
τις οδηγίες 2006/141/ΕΚ και 
2006/125/ΕΚ, βάσει ορισμένων κριτηρίων 
που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό
Προκειμένου να εγκριθεί ο κατάλογος της 
Ένωσης που προϋποθέτει την εφαρμογή 
των κριτηρίων που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 
ανατεθούν στην Επιτροπή εκτελεστικές 
αρμοδιότητες. Οι αρμοδιότητες αυτές 
πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16 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. Η Επιτροπή θα πρέπει να 
εγκρίνει εκτελεστικές πράξεις άμεσης 
εφαρμογής για την επικαιροποίηση του 
καταλόγου της Ένωσης, όταν το απαιτούν 
επιτακτικοί λόγοι επείγοντος σε δεόντως 
αιτιολογημένες περιπτώσεις που αφορούν 
τη δημόσια υγεία.

Or. fr

Τροπολογία 55
Matteo Salvini
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Η οδηγία 92/52/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
ορίζει ότι τα παρασκευάσματα για βρέφη 
και τα παρασκευάσματα δεύτερης 
βρεφικής ηλικίας που εξάγονται ή 
επανεξάγονται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση πρέπει να συμμορφώνονται με τη 
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
εκτός αν απαιτείται διαφορετικά από τη 
χώρα εισαγωγής. Η αρχή αυτή έχει ήδη 
θεσπιστεί για τα τρόφιμα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002. Για 
λόγους απλούστευσης και ασφάλειας 
δικαίου, η οδηγία 92/52/ΕΟΚ πρέπει να 
καταργηθεί.

(24) Στην περίπτωση εξαγωγών 
παρασκευασμάτων για βρέφη και 
παρασκευασμάτων δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα προϊόντα πρέπει να 
συμμορφώνονται με την οδηγία 
2006/141/ΕΚ ή με τις διεθνείς 
προδιαγραφές του Κώδικα Τυποποίησης 
ή με τους ισχύοντες κανόνες στη χώρα 
εισαγωγής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός αριθ. 178/2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα, δεν θεσπίζει σαφείς κανόνες στην περίπτωση των εξαγωγών σε 
τρίτες χώρες και δεν περιλαμβάνει αναφορές στον Κώδικα Τυποποίησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 
εξάγει μεγάλες ποσότητες παρασκευασμάτων για βρέφη σε τρίτες χώρες και, αν τα τρόφιμα για 
ειδική διατροφή υπόκεινται σε αυτούς τους γενικούς κανόνες για την εξαγωγή σε τρίτες χώρες, 
είναι πιθανό να υπάρξουν προβλήματα ερμηνείας.

Τροπολογία 56
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Επί του παρόντος, οι ενδείξεις «χωρίς 
γλουτένη» και «πολύ χαμηλή ποσότητα 
γλουτένης» μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για τα τρόφιμα που προορίζονται για 
ειδική διατροφή και για τα τρόφιμα 
συνήθους κατανάλωσης, σύμφωνα με 

(26) Επί του παρόντος, οι ενδείξεις «χωρίς 
γλουτένη» και «πολύ χαμηλή ποσότητα 
γλουτένης» μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για τα τρόφιμα που προορίζονται για 
ειδική διατροφή ατόμων με δυσανεξία στη 
γλουτένη, σύμφωνα με τους κανόνες που 
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τους κανόνες που καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 41/2009 σχετικά με 
την σύνθεση και την επισήμανση των 
τροφίμων κατάλληλων για άτομα με 
δυσανεξία στη γλουτένη. Τέτοιου είδους 
ενδείξεις θα μπορούσαν να ερμηνευθούν 
ως ισχυρισμοί διατροφής, όπως ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006. 
Για λόγους απλούστευσης, οι ενδείξεις 
αυτές θα πρέπει να ρυθμίζονται 
αποκλειστικά από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1924/2006 και να συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις που περιέχει. Είναι 
απαραίτητο οι τεχνικές προσαρμογές, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1924/2006, στις οποίες ενσωματώνονται 
οι ισχυρισμοί διατροφής «χωρίς 
γλουτένη» και «πολύ χαμηλή ποσότητα 
γλουτένης» και οι συναφείς όροι χρήσης 
τους, όπως ορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 41/2009, να ολοκληρωθούν 
πριν από την έναρξη εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.

καθορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 41/2009. Επιπλέον, η ένδειξη
«χωρίς γλουτένη» μπορεί να 
χρησιμοποιείται για τρόφιμα συνήθους 
κατανάλωσης και άλλα τρόφιμα ειδικής 
διατροφής κατάλληλα για άτομα με 
δυσανεξία στη γλουτένη, υπό τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 41/2009, που 
δεν επιτρέπει τη χρήση της ένδειξης 
«πολύ χαμηλή ποσότητα γλουτένης» στα 
τρόφιμα αυτά. Τα τρόφιμα που 
προορίζονται για ειδική διατροφή ατόμων 
με δυσανεξία στη γλουτένη πρέπει να 
συνεχίσουν να ρυθμίζονται από τον 
παρόντα κανονισμό, δεδομένου ότι η 
προσφορά ασφαλών τροφίμων για άτομα 
με δυσανεξία στη γλουτένη και η 
ενημέρωση των πασχόντων από 
κοιλιοκάκη σχετικά με την απουσία 
γλουτένης είναι ζωτικής σημασίας για την 
αντιμετώπιση αυτής της ασθένειας. Αυτό 
είναι σύμφωνο και με τις διεθνείς 
προδιαγραφές για τα τρόφιμα ειδικής 
διατροφής για άτομα με δυσανεξία στη 
γλουτένη(Κώδικας Τυποποίησης STAN 
118-1979, που αναθεωρήθηκε το 2008). 
Ακόμη, οι προϋποθέσεις για τη χρήση της 
ένδειξης «χωρίς γλουτένη» σε τρόφιμα 
συνήθους κατανάλωσης πρέπει να 
διατηρηθούν στο πλαίσιο του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 41/2009.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ένδειξη «χωρίς γλουτένη» δεν είναι ισχυρισμός διατροφής και έτσι θα πρέπει να παραμείνει, 
δηλαδή ως ο μόνος τρόπος θεραπείας για άτομα που πάσχουν από κοιλιοκάκη.

Τροπολογία 57
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Επί του παρόντος, οι ενδείξεις «χωρίς 
γλουτένη» και «πολύ χαμηλή ποσότητα 
γλουτένης» μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για τα τρόφιμα που προορίζονται για 
ειδική διατροφή και για τα τρόφιμα 
συνήθους κατανάλωσης, σύμφωνα με 
τους κανόνες που καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 41/2009 σχετικά με 
την σύνθεση και την επισήμανση των 
τροφίμων κατάλληλων για άτομα με 
δυσανεξία στη γλουτένη. Τέτοιου είδους 
ενδείξεις θα μπορούσαν να ερμηνευθούν 
ως ισχυρισμοί διατροφής, όπως ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006. 
Για λόγους απλούστευσης, οι ενδείξεις 
αυτές θα πρέπει να ρυθμίζονται 
αποκλειστικά από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1924/2006 και να συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις που περιέχει. Είναι 
απαραίτητο οι τεχνικές προσαρμογές, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1924/2006, στις οποίες ενσωματώνονται 
οι ισχυρισμοί διατροφής «χωρίς 
γλουτένη» και «πολύ χαμηλή ποσότητα 
γλουτένης» και οι συναφείς όροι χρήσης 
τους, όπως ορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 41/2009, να ολοκληρωθούν 
πριν από την έναρξη εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού. 

(26) Επί του παρόντος, οι ενδείξεις «χωρίς 
γλουτένη» και «πολύ χαμηλή ποσότητα 
γλουτένης» μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για τα τρόφιμα που προορίζονται για 
ειδική διατροφή για τα άτομα με 
δυσανεξία στη γλουτένη, σύμφωνα με 
τους κανόνες που καθορίζονται στο άρθρο 
3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 41/2009. 
Επίσης, η ένδειξη «χωρίς γλουτένη» 
μπορεί να χρησιμοποιείται για τρόφιμα 
συνήθους κατανάλωσης και τρόφιμα 
κατάλληλα για τα άτομα με δυσανεξία 
στη γλουτένη σύμφωνα με τους κανόνες 
που καθορίζονται στο άρθρο 4 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 41/2009, οι οποίοι 
δεν επιτρέπουν την χρησιμοποίηση της 
ένδειξης «πολύ χαμηλή ποσότητα 
γλουτένης» για τα τρόφιμα αυτά. Τα 
τρόφιμα αυτά που προορίζονται για 
ειδική διατροφή για τα άτομα με 
δυσανεξία στη γλουτένη θα έπρεπε να 
διατηρηθούν στον παρόντα κανονισμό
στον βαθμό που η προσφορά τροφίμων 
ασφαλών για τα άτομα με δυσανεξία στη 
γλουτένη και η ενημέρωση των ατόμων 
που πάσχουν από κοιλιοκάκη σχετικά με
την έλλειψη γλουτένης έχει ιδιαίτερη 
σημασία για την αντιμετώπιση της 
ασθένειας. Τούτο συνάδει με τον διεθνή 
κανόνα για τα διαιτητικά τρόφιμα ή τα 
τρόφιμα για άτομα με δυσανεξία στη 
γλουτένη (CODEX STAN 118-1979, όπως 
αναθεωρήθηκε το 2008. Επίσης η 
χρησιμοποίηση της ένδειξης "χωρίς 
γλουτένη" για τρόφιμα συνήθους 
κατανάλωσής θα πρέπει να διατηρηθεί 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 41/2009.

Or. fr

Τροπολογία 58
Gianni Pittella
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Επί του παρόντος, οι ενδείξεις «χωρίς 
γλουτένη» και «πολύ χαμηλή ποσότητα 
γλουτένης» μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για τα τρόφιμα που προορίζονται για 
ειδική διατροφή και για τα τρόφιμα 
συνήθους κατανάλωσης, σύμφωνα με 
τους κανόνες που καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 41/2009 σχετικά με 
την σύνθεση και την επισήμανση των 
τροφίμων κατάλληλων για άτομα με 
δυσανεξία στη γλουτένη. Τέτοιου είδους 
ενδείξεις θα μπορούσαν να ερμηνευθούν 
ως ισχυρισμοί διατροφής, όπως ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006. 
Για λόγους απλούστευσης, οι ενδείξεις 
αυτές θα πρέπει να ρυθμίζονται 
αποκλειστικά από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1924/2006 και να συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις που περιέχει. Είναι 
απαραίτητο οι τεχνικές προσαρμογές, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1924/2006, στις οποίες ενσωματώνονται 
οι ισχυρισμοί διατροφής «χωρίς 
γλουτένη» και «πολύ χαμηλή ποσότητα 
γλουτένης» και οι συναφείς όροι χρήσης 
τους, όπως ορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 41/2009, να ολοκληρωθούν 
πριν από την έναρξη εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.

(26) Επί του παρόντος, οι ενδείξεις «χωρίς 
γλουτένη» και «πολύ χαμηλή ποσότητα 
γλουτένης» μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για τα τρόφιμα που προορίζονται για 
ειδική διατροφή ατόμων με δυσανεξία στη 
γλουτένη, σύμφωνα με τους κανόνες που 
καθορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 41/2009. Επιπλέον, η ένδειξη
«χωρίς γλουτένη» μπορεί να 
χρησιμοποιείται για τρόφιμα συνήθους 
κατανάλωσης και άλλα τρόφιμα ειδικής 
διατροφής κατάλληλα για άτομα με 
δυσανεξία στη γλουτένη, υπό τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 41/2009, που 
δεν επιτρέπει τη χρήση της ένδειξης 
«πολύ χαμηλή ποσότητα γλουτένης» στα 
τρόφιμα αυτά. Τα τρόφιμα που 
προορίζονται για ειδική διατροφή ατόμων 
με δυσανεξία στη γλουτένη πρέπει να 
συνεχίσουν να ρυθμίζονται από τον 
παρόντα κανονισμό, δεδομένου ότι η 
προσφορά ασφαλών τροφίμων για άτομα 
με δυσανεξία στη γλουτένη και η 
ενημέρωση των πασχόντων από 
κοιλιοκάκη σχετικά με την απουσία 
γλουτένης είναι ζωτικής σημασίας για την 
αντιμετώπιση αυτής της ασθένειας. Αυτό 
είναι σύμφωνο και με τις διεθνείς 
προδιαγραφές για τα τρόφιμα ειδικής 
διατροφής για άτομα με δυσανεξία στη 
γλουτένη(Κώδικας Τυποποίησης STAN 
118-1979, που αναθεωρήθηκε το 2008).

Or. en

Τροπολογία 59
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Πρόταση κανονισμού
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Επί του παρόντος, οι ενδείξεις «χωρίς 
γλουτένη» και «πολύ χαμηλή ποσότητα 
γλουτένης» μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για τα τρόφιμα που προορίζονται για 
ειδική διατροφή και για τα τρόφιμα 
συνήθους κατανάλωσης, σύμφωνα με 
τους κανόνες που καθορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 41/2009 σχετικά με 
την σύνθεση και την επισήμανση των 
τροφίμων κατάλληλων για άτομα με 
δυσανεξία στη γλουτένη. Τέτοιου είδους 
ενδείξεις θα μπορούσαν να ερμηνευθούν 
ως ισχυρισμοί διατροφής, όπως ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006. Για 
λόγους απλούστευσης, οι ενδείξεις αυτές 
θα πρέπει να ρυθμίζονται αποκλειστικά 
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 
και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
που περιέχει. Είναι απαραίτητο οι τεχνικές 
προσαρμογές, σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1924/2006, στις οποίες 
ενσωματώνονται οι ισχυρισμοί διατροφής 
«χωρίς γλουτένη» και «πολύ χαμηλή 
ποσότητα γλουτένης» και οι συναφείς όροι 
χρήσης τους, όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 41/2009, να 
ολοκληρωθούν πριν από την έναρξη 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

(26) Επί του παρόντος, οι ενδείξεις «χωρίς 
γλουτένη» και «πολύ χαμηλή ποσότητα 
γλουτένης» μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για τα τρόφιμα που προορίζονται για 
ειδική διατροφή ατόμων με δυσανεξία στη 
γλουτένη, σύμφωνα με τους κανόνες που 
καθορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 41/2009. Επιπλέον, η ένδειξη
«χωρίς γλουτένη» μπορεί να 
χρησιμοποιείται για τρόφιμα συνήθους 
κατανάλωσης και άλλα τρόφιμα ειδικής 
διατροφής κατάλληλα για άτομα με 
δυσανεξία στη γλουτένη, υπό τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 41/2009, που 
δεν επιτρέπει τη χρήση της ένδειξης 
«πολύ χαμηλή ποσότητα γλουτένης» στα 
τρόφιμα αυτά. Τα τρόφιμα που 
προορίζονται για ειδική διατροφή ατόμων 
με δυσανεξία στη γλουτένη πρέπει να 
συνεχίσουν να ρυθμίζονται από τον 
παρόντα κανονισμό, δεδομένου ότι η 
προσφορά ασφαλών τροφίμων για άτομα 
με δυσανεξία στη γλουτένη και η 
ενημέρωση των πασχόντων από 
κοιλιοκάκη σχετικά με την απουσία 
γλουτένης είναι ζωτικής σημασίας για την 
αντιμετώπιση αυτής της ασθένειας. Αυτό 
είναι σύμφωνο και με τις διεθνείς 
προδιαγραφές για τα τρόφιμα ειδικής 
διατροφής για άτομα με δυσανεξία στη 
γλουτένη(Κώδικας Τυποποίησης STAN 
118-1979, που αναθεωρήθηκε το 2008).

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κοιλιοκάκη είναι μια ασθένεια για την οποία η μόνη θεραπεία είναι ο πλήρης αποκλεισμός 
της γλουτένης από τη διατροφή του ασθενούς, για όλη την ζωή του. Η ένδειξη «χωρίς γλουτένη» 
δεν είναι ισχυρισμός διατροφής, αφο΄τα δεν αφορά κάποια ωφέλεια για όλο τον πληθυσμό αλλά
μόνο για τους πάσχοντες από κοιλιοκάκη. Το να θεωρηθεί η ένδειξη «χωρίς γλουτένη» 
ισχυρισμός διατροφής είναι αποπροσανατολιστικό για τους συνήθεις καταναλωτές, δεδομένου 
ότι η γλουτένη είναι μια κανονική πρωτεΐνη που συναντάται στο σιτάρι και σε άλλα δημητριακά 
που αποτελούν σημαντικό στοιχείο μιας ισορροπημένης διατροφής.
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Τροπολογία 60
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26) Επί του παρόντος, οι ενδείξεις «χωρίς 
γλουτένη» και «πολύ χαμηλή ποσότητα 
γλουτένης» μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για τα τρόφιμα που προορίζονται για 
ειδική διατροφή και για τα τρόφιμα 
συνήθους κατανάλωσης, σύμφωνα με τους 
κανόνες που καθορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 41/2009 σχετικά με την 
σύνθεση και την επισήμανση των 
τροφίμων κατάλληλων για άτομα με 
δυσανεξία στη γλουτένη. Τέτοιου είδους 
ενδείξεις θα μπορούσαν να ερμηνευθούν 
ως ισχυρισμοί διατροφής, όπως ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006. 
Για λόγους απλούστευσης, οι ενδείξεις 
αυτές θα πρέπει να ρυθμίζονται 
αποκλειστικά από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1924/2006 και να συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις που περιέχει. Είναι 
απαραίτητο οι τεχνικές προσαρμογές, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1924/2006, στις οποίες ενσωματώνονται 
οι ισχυρισμοί διατροφής «χωρίς 
γλουτένη» και «πολύ χαμηλή ποσότητα 
γλουτένης» και οι συναφείς όροι χρήσης 
τους, όπως ορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 41/2009, να ολοκληρωθούν 
πριν από την έναρξη εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.

(26) Επί του παρόντος, οι ενδείξεις «χωρίς 
γλουτένη» και «πολύ χαμηλή ποσότητα 
γλουτένης» μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για τα τρόφιμα που προορίζονται για 
ειδική διατροφή και για τα τρόφιμα 
συνήθους κατανάλωσης, σύμφωνα με τους 
κανόνες που καθορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 41/2009 σχετικά με την 
σύνθεση και την επισήμανση των 
τροφίμων κατάλληλων για άτομα με 
δυσανεξία στη γλουτένη. Τα τρόφιμα 
χωρίς γλουτένη αποτελούν τη μόνη πηγή 
διατροφής για τους πάσχοντες από 
κοιλιοκάκη. Η σύνθεση των τροφίμων 
είναι αποφασιστικής σημασίας για την 
αντιμετώπιση της κατάστασής τους.
Συνεπώς, τα τρόφιμα χωρίς γλουτένη 
πρέπει να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η κοιλιοκάκη είναι μια αυτοάνοση διαταραχή που αντιμετωπίζεται μόνο με την αυστηρή 
αποφυγή τροφίμων που περιέχουν γλουτένη. Η μη συμμόρφωση με μια τέτοια αυστηρή δίαιτα 
μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση συνδεόμενων ασθενειών, όπως ο καρκίνος του εντέρου.
Όπως αναφέρει και η Επιτροπή στην αιτιολογική σκέψη 15, είναι ουσιαστικής σημασίας για τη 
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διατήρηση της σκοπούμενης θρεπτικής επάρκειας για ορισμένες ομάδες του πληθυσμού.

Τροπολογία 61
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Τα «υποκατάστατα γεύματος για τον 
έλεγχο του σωματικού βάρους» και τα 
«υποκατάστατα του συνόλου του 
διαιτολογίου για τον έλεγχο του 
σωματικού βάρους» θεωρούνται τρόφιμα 
για ειδική διατροφή και διέπονται από 
ειδικούς κανόνες που θεσπίζονται 
δυνάμει της οδηγίας 96/8/ΕΚ. Ωστόσο, 
όλο και περισσότερα τρόφιμα που 
προορίζονται για τον γενικό πληθυσμό 
εμφανίζονται στην αγορά με παρόμοιες 
ενδείξεις οι οποίες παρουσιάζονται ως 
ισχυρισμοί υγείας για τον έλεγχο του 
βάρους. Για να εξαλειφθεί κάθε πιθανή 
σύγχυση μεταξύ των τροφίμων που 
διατίθενται στην αγορά για τον έλεγχο του 
βάρους και για λόγους ασφάλειας δικαίου 
και συνοχής της νομοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ενδείξεις αυτές 
θα πρέπει να ρυθμίζονται αποκλειστικά 
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 
και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
του. Είναι απαραίτητο οι τεχνικές 
προσαρμογές, σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1924/2006, στις οποίες 
ενσωματώνονται οι ισχυρισμοί υγείας 
σχετικά με τον έλεγχο του σωματικού 
βάρους για τα τρόφιμα που 
παρουσιάζονται ως «υποκατάστατα του 
συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο 
του σωματικού βάρους» και ως 
«υποκατάστατα γεύματος για τον έλεγχο 
του σωματικού βάρους» και οι συναφείς 
όροι χρήσης τους, όπως ρυθμίζονται από 
την οδηγία 96/8/ΕΚ, να ολοκληρωθούν 
πριν από την έναρξη εφαρμογής του 

διαγράφεται
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παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα διαιτολογίων πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε θερμίδες είναι τρόφιμα διαίτης και 
συνιστώνται σε ειδικές περιπτώσεις από τους επαγγελματίες του τομέα της υγείας για την 
απώλεια βάρους πριν από χειρουργικές επεμβάσεις ή σε ορισμένες άλλες περιστάσεις. Οι 
δίαιτες πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε θερμίδες προσφέρουν 800 kcal/ημέρα και, συνεπώς, 
απαιτούν την παρακολούθηση από επαγγελματία του τομέα της υγείας. Εάν τα προϊόντα αυτά 
δεν ρυθμιστούν με συγκεκριμένο νομοθέτημα, θα πρέπει να υπαχθούν στην κατηγορία των 
τροφίμων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς.

Τροπολογία 62
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Τα «υποκατάστατα γεύματος για τον 
έλεγχο του σωματικού βάρους» και τα
«υποκατάστατα του συνόλου του 
διαιτολογίου για τον έλεγχο του 
σωματικού βάρους» θεωρούνται τρόφιμα 
για ειδική διατροφή και διέπονται από 
ειδικούς κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει 
της οδηγίας 96/8/ΕΚ. Ωστόσο, όλο και 
περισσότερα τρόφιμα που προορίζονται 
για τον γενικό πληθυσμό εμφανίζονται 
στην αγορά με παρόμοιες ενδείξεις οι 
οποίες παρουσιάζονται ως ισχυρισμοί 
υγείας για τον έλεγχο του βάρους. Για να 
εξαλειφθεί κάθε πιθανή σύγχυση μεταξύ 
των τροφίμων που διατίθενται στην αγορά 
για τον έλεγχο του βάρους και για λόγους 
ασφάλειας δικαίου και συνοχής της 
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 
ενδείξεις αυτές θα πρέπει να ρυθμίζονται 
αποκλειστικά από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1924/2006 και να συμμορφώνονται 
με τις απαιτήσεις του. Είναι απαραίτητο 
οι τεχνικές προσαρμογές, σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006, στις 

(27) Τα «υποκατάστατα γεύματος για τον 
έλεγχο του σωματικού βάρους» και τα
«υποκατάστατα του συνόλου του 
διαιτολογίου για τον έλεγχο του 
σωματικού βάρους» θεωρούνται τρόφιμα 
για ειδική διατροφή και διέπονται από 
ειδικούς κανόνες που θεσπίζονται δυνάμει 
της οδηγίας 96/8/ΕΚ. Ωστόσο, όλο και 
περισσότερα τρόφιμα που προορίζονται 
για τον γενικό πληθυσμό εμφανίζονται 
στην αγορά με παρόμοιες ενδείξεις οι 
οποίες παρουσιάζονται ως ισχυρισμοί 
υγείας για τον έλεγχο του βάρους. Για να 
εξαλειφθεί κάθε πιθανή σύγχυση μεταξύ 
των τροφίμων που διατίθενται στην αγορά 
για τον έλεγχο του βάρους, πρέπει τα 
τρόφιμα που προορίζονται για χρήση σε 
δίαιτες μειωμένων θερμίδων για απώλεια
βάρους να διατηρηθούν στον παρόντα 
κανονισμό. Δεδομένων των κινδύνων που 
αποτελούν για την ανθρώπινη υγεία και 
των ελέγχων που αναγκαιούν κατά την 
χρήση τους, πρέπει τα τρόφιμα που 
εντάσσονται στο πλαίσιο διαίτης πολύ 
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οποίες ενσωματώνονται οι ισχυρισμοί 
υγείας σχετικά με τον έλεγχο του 
σωματικού βάρους για τα τρόφιμα που
παρουσιάζονται ως «υποκατάστατα του 
συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο 
του σωματικού βάρους» και ως 
«υποκατάστατα γεύματος για τον έλεγχο 
του σωματικού βάρους» και οι συναφείς 
όροι χρήσης τους, όπως ρυθμίζονται από 
την οδηγία 96/8/ΕΚ, να ολοκληρωθούν 
πριν από την έναρξη εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.

μειωμένων θερμίδων (κάτω των 800 
θερμίδων ημερησίως) να διέπονται από 
την οδηγία 1999/21/ΕΚ.

Or. fr

Τροπολογία 63
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27a) Δεν υπάρχουν σήμερα, σε επίπεδο 
ΕΕ, συγκεκριμένοι κανόνες για την 
εναρμόνιση της σύνθεσης, της σήμανσης 
και της χρήσης γάλακτος που 
προορίζεται για μικρά παιδιά, δηλαδή 
γάλακτος που διαφημίζεται ως ιδιαίτερα 
κατάλληλο για παιδιά ηλικίας από ενός 
έως τριών ετών. Ορισμένα από τα γάλατα 
αυτά κοινοποιούνται σήμερα από 
μερικούς παράγοντες της αγοράς ως 
«τρόφιμα που προορίζονται για ειδική 
διατροφή» στη βάση της οδηγίας 
2009/39/EΚ, ενώ άλλοι δεν το πράττουν. 
Επιπλέον, παρότι πολλά από τα γάλατα 
αυτά διαφημίζονται ως «γάλατα 
ανάπτυξης», δεν υπάρχουν βάσιμα 
επιστημονικά στοιχεία με τα οποία να 
αποδεικνύεται κάποιο πλεονέκτημα των 
προϊόντων αυτών σε σύγκριση με τα 
συνήθη γάλατα, από την άποψη της 
υγείας ή της διατροφικής αξίας. Η 
κατάσταση αυτή θέτει εμπόδια στη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και 
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οδηγεί σε άνιση προστασία των 
καταναλωτών στο έδαφος της Ένωσης. 
Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση 
αυτή, τα «γάλατα που προορίζονται για 
μικρά παιδιά» θα πρέπει να ρυθμίζονται 
από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 
και να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις 
που περιέχει. Επιπλέον, η Επιτροπή θα 
πρέπει, αφού συμβουλευθεί την 
ευρωπαϊκή αρχή για την ασφάλεια των 
τροφίμων, να υποβάλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο όσον αφορά τη σκοπιμότητα 
της θέσπισης ειδικών διατάξεων σε 
σχέση με τη σύσταση και τη σήμανση του 
γάλακτος που προορίζεται για μικρά 
παιδιά και να προτείνει σχετικά μέτρα.

Or. en

Τροπολογία 64
Anna Maria Corazza Bildt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27 β) Δεν υπάρχουν σήμερα, σε επίπεδο 
ΕΕ, συγκεκριμένοι κανόνες για τη 
σύνθεση, τη σήμανση και τη χρήση των 
ονομαζόμενων διαιτολογίων πολύ 
χαμηλής περιεκτικότητας σε θερμίδες, τα 
οποία αντιστοιχούν σε υποκατάστατα του 
συνόλου του διαιτολογίου κάτω των 800 
kcal. Λαμβάνοντας υπόψη τους κινδύνους 
που παρουσιάζουν για την υγεία, τα 
διαιτολόγια αυτά πρέπει να διατίθενται 
μόνο υπό ιατρική παρακολούθηση και να 
ρυθμίζονται από την οδηγία αριθ. 
1999/21/ΕΚ.

Or. en
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Τροπολογία 65
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29a) Οι κατηγορίες τροφίμων που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό 
υπόκεινται στις γενικές διατάξεις για τη 
σήμανση που ορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την 
παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα 
στους καταναλωτές1, με την επιφύλαξη 
των ειδικών απαιτήσεων για τη σήμανση, 
την παρουσίαση και τη διαφήμιση που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
και πρόκειται να εγκριθούν ως πράξεις 
κατ' εξουσιοδότηση. Θα ήταν εύλογη η 
παράταση της μεταβατικής περιόδου για 
αλλαγές στη σήμανση, η οποία 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1169/2011 για τις κατηγορίες τροφίμων 
που καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό, σε αντιστοιχία προς τις 
προθεσμίες εφαρμογής των κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων,
_______________
1 ΕΕ L 304, 22.11.2011, σ. 18.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθούν οι περιττές επαναλήψεις αλλαγών στη σήμανση, οι προθεσμίες εφαρμογής 
του αναθεωρημένου κανονισμού σχετικά με τις πληροφορίες προς τους καταναλωτές για τα 
τρόφιμα θα πρέπει να συμπέσει με εκείνες των πράξεων κατ' εξουσιοδότηση που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, που επίσης ορίζει πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις 
σήμανσης.

Τροπολογία 66
Emma McClarkin, Edvard Kožušník
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29a) Οι κατηγορίες τροφίμων που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό 
υπόκεινται στις γενικές διατάξεις για τη 
σήμανση που ορίζονται στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την 
παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα 
στους καταναλωτές1, με την επιφύλαξη 
των ειδικών απαιτήσεων για τη σήμανση, 
την παρουσίαση και τη διαφήμιση που 
προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό 
και πρόκειται να εγκριθούν ως πράξεις 
κατ' εξουσιοδότηση. Θα ήταν εύλογη η 
παράταση της μεταβατικής περιόδου για 
αλλαγές στη σήμανση, η οποία 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1169/2011 για τις κατηγορίες τροφίμων 
που καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό, σε αντιστοιχία προς τις 
προθεσμίες εφαρμογής των κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεων,
_______________
1 ΕΕ L 304, 22.11.2011, σ. 18.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποφευχθούν οι περιττές επαναλήψεις αλλαγών στη σήμανση, οι προθεσμίες εφαρμογής 
του αναθεωρημένου κανονισμού σχετικά με τις πληροφορίες προς τους καταναλωτές για τα 
τρόφιμα θα πρέπει να συμπέσει με εκείνες των πράξεων κατ' εξουσιοδότηση που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, που επίσης ορίζει πρόσθετες ειδικές απαιτήσεις 
σήμανσης.

Τροπολογία 67
Iliana Ivanova
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29a) Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση 
των μικρών και μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στην αγορά σε 
μερικούς τομείς της οποίας, επί 
παραδείγματι στις παιδικές τροφές και τα 
τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, 
φαίνεται να υπάρχει κυριαρχία λίγων 
μεγάλων εταιρειών, η Επιτροπή, σε στενή 
συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους, 
πρέπει να εγκρίνει κατευθυντήριες 
γραμμές που να βοηθούν τις επιχειρήσεις 
και ειδικότερα τις ΜΜΕ να 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που 
ορίζει ο παρών κανονισμός, προωθώντας 
έτσι την ανταγωνιστικότητα και την 
καινοτομία,

Or. en

Τροπολογία 68
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει 
απαιτήσεις σύνθεσης και πληροφόρησης 
για τις ακόλουθες κατηγορίες τροφίμων:

1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει 
απαιτήσεις σύνθεσης και πληροφόρησης 
για τις ακόλουθες κατηγορίες τροφίμων 
που προορίζονται για ειδική διατροφή:

Or. en

Τροπολογία 69
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει 
απαιτήσεις σύνθεσης και πληροφόρησης 
για τις ακόλουθες κατηγορίες τροφίμων:

1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει 
απαιτήσεις σύνθεσης και πληροφόρησης 
για τις ακόλουθες κατηγορίες τροφίμων 
που προορίζονται για ειδική διατροφή:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες από τις ουσιώδεις εγγυήσεις που προσφέρονται με την ισχύουσα οδηγία πλαίσιο 
(2009/39/ΕΚ) και με τις σχετιζόμενες με αυτήν οδηγίες έχουν αφαιρεθεί, γεγονός που λειτουργεί 
εις βάρος των ευπαθών καταναλωτών οι οποίοι χρειάζονται τρόφιμα παρασκευασμένα με 
τρόπο ώστε να τους βοηθούν στη διατροφική μεταχείριση ειδικών καταστάσεων υγείας. Η 
πρόταση της Επιτροπής περιορίζει το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού και, συνεπώς, ενδέχεται 
να θέσει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια ευπαθών ομάδων καταναλωτών, ενώ 
περιορίζει τις δυνατότητες μελλοντικών καινοτομιών στη βάση της επιστημονικής προόδου.

Τροπολογία 70
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει 
απαιτήσεις σύνθεσης και πληροφόρησης 
για τις ακόλουθες κατηγορίες τροφίμων:

1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει 
απαιτήσεις σύνθεσης και πληροφόρησης 
για τις ακόλουθες κατηγορίες τροφίμων τα 
οποία προορίζονται για ειδική διατροφή:

Or. fr

Τροπολογία 71
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) παρασκευάσματα για βρέφη και 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας·

(α) παρασκευάσματα για βρέφη και 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας για υγιή βρέφη·
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Or. en

Τροπολογία 72
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) παρασκευάσματα για βρέφη και 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας·

(α) παρασκευάσματα για βρέφη και 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας για υγιή βρέφη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνεπείας προς υφιστάμενη νομοθεσία (οδηγία 2006/141/ΕΚ σχετικά με τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας) και τα 
επιστημονικά δεδομένα επί των οποίων βασίζεται αυτή η νομοθεσία, είναι απαραίτητο να 
γίνεται σαφής παραπομπή σε υγιή βρέφη για τα παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας . Τούτο θα προλαμβάνει επίσης δυνάμει σύγχυση 
με τα τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς που προορίζονται για μη υγιή βρέφη.

Τροπολογία 73
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a) παρασκευάσματα για βρέφη και 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής
ηλικίας·

α) παρασκευάσματα για βρέφη και 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής
ηλικίας·που προορίζονται για υγιή βρέφη·

Or. fr

Τροπολογία 74
Robert Rochefort
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μεταποιημένες τροφές με βάση τα 
δημητριακά και παιδικές τροφές για βρέφη 
και μικρά παιδιά·

β) μεταποιημένες τροφές με βάση τα 
δημητριακά και παιδικές τροφές για υγιή
βρέφη και μικρά παιδιά·

Or. fr

Τροπολογία 75
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) ροφήματα με βάση το γάλα που 
προορίζονται για μικρά παιδιά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα ροφήματα με βάση το γάλα που προορίζονται για μικρά παιδιά, γνωστά επίσης ως γάλατα 
για μικρά παιδιά ή γάλατα ανάπτυξης, είναι ειδικά σχεδιασμένα προϊόντα υψηλής 
περιεκτικότητας σε θρεπτικά στοιχεία, τα οποία συμβάλλουν στην κάλυψη των αναγκών 
διατροφής των μικρών παιδιών ηλικίας 12-36 μηνών.

Τροπολογία 76
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) τρόφιμα για άτομα με δυσανεξία στη 
γλουτένη·

Or. en
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Τροπολογία 77
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) τρόφιμα για άτομα με δυσανεξία στη 
γλουτένη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να περιληφθεί αυτή η κατηγορία στον ορισμό του νέου κανονισμού για να μην 
δημιουργείται σύγχυση μεταξύ τροφίμων που σχετίζονται με νόσο και ισχυρισμών διατροφής. 
Τη μνεία «χωρίς γλουτένη» δεν μπορεί να τη διαχειρισθεί κανείς μέσω του κανονισμού 
1924/2006/ΕΚ που διέπει την εμπορική επικοινωνία για τον γενικό πληθυσμό, καθόσον δεν έχει 
ιδιαίτερη ευεργετική διατροφική ιδιότητα για την πλειονότητα του κόσμου.

Τροπολογία 78
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τρόφιμα για άτομα με δυσανεξία στη 
γλουτένη (τρόφιμα χωρίς γλουτένη)·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η κοιλιοκάκη είναι μια αυτοάνοση διαταραχή που αντιμετωπίζεται μόνο με την αυστηρή 
αποφυγή τροφίμων που περιέχουν γλουτένη. Η μη συμμόρφωση με μια τέτοια αυστηρή δίαιτα 
μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση συνδεόμενων ασθενειών, όπως ο καρκίνος του εντέρου.
Όπως αναφέρει και η Επιτροπή στην αιτιολογική σκέψη 15, είναι ουσιαστικής σημασίας για τη 
διατήρηση της σκοπούμενης θρεπτικής επάρκειας για ορισμένες ομάδες του πληθυσμού.

Τροπολογία 79
Bernadette Vergnaud
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τα τρόφιμα για άτομα με δυσανεξία 
στη γλουτένη·

Or. fr

Τροπολογία 80
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) τρόφιμα που προορίζονται για 
απώλεια ή τον έλεγχο του βάρους·

Or. en

Τροπολογία 81
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) τα τρόφιμα που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν σε δίαιτες μειωμένων 
θερμίδων για απώλεια βάρους·

Or. fr

Τροπολογία 82
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ β) τρόφιμα που προορίζονται για την 
αντιμετώπιση της καταβολής έντονης 
μυϊκής προσπάθειας·

Or. en

Τροπολογία 83
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ β) τρόφιμα που προορίζονται για την 
αντιμετώπιση της καταβολής έντονης 
μυϊκής προσπάθειας·

Or. de

Αιτιολόγηση

Τα άτομα που καταβάλλουν έντονη μυϊκή προσπάθεια χρειάζονται ειδικά τρόφιμα που θα 
ικανοποιούν τις διατροφικές ανάγκες τους. Μέχρι τώρα τα τρόφιμα αυτά ρυθμίζονται με την 
οδηγία πλαίσιογια τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή (2009/39/ΕΚ). Αν τα 
τρόφιμα αυτά δεν ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, θα πάψουν να 
είναι εμπορεύσιμα σε πολλά κράτη μέλη, λόγω έλλειψης αδείας.

Τροπολογία 84
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ γ) τρόφιμα για άτομα με δυσανεξία στη 
γλουτένη.

Or. en



PE478.332v01-00 60/102 AM\885312EL.doc

EL

Τροπολογία 85
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ γ) άλλες τροφές για βρέφη και μικρά 
παιδιά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Πολλές τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά, όπως το τσάι για βρέφη και οι τροφές για πρόωρα 
βρέφη, είναι διαθέσιμες στην αγορά. Οι τροφές αυτές θα πρέπει να καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό, ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστασία των καταναλωτών.

Τροπολογία 86
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
κανόνες για τη διάθεση στην αγορά 
άλλων τροφίμων για ειδική διατροφή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να καθίσταται δυνατή στο μέλλον η καινοτομία βάσει συγκεκριμένων επιστημονικών 
στοιχείων, πρέπει να θεσπισθεί η κατηγορία των 'άλλων τροφίμων για ειδική διατροφή' για να 
επιληφθεί κανείς στην πράξη των εξελίξεων στην επιστημονική γνώση και τις ανάγκες των 
καταναλωτών.

Τροπολογία 87
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ – σημείο i
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τις μεταποιημένες τροφές με βάση τα 
δημητριακά και

(i) τις μεταποιημένες τροφές με βάση τα 
δημητριακά 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα γάλατα που προορίζονται για μικρά παιδιά, γνωστά επίσης ως γάλατα για μικρά απιδιά ή 
γάλατα ανάπτυξης, είναι ειδικά σχεδιασμένα προϊόντα υψηλής περιεκτικότητας σε θρεπτικά 
στοιχεία, τα οποία συμβάλλουν στην κάλυψη των αναγκών διατροφής των μικρών παιδιών 
ηλικίας 12-36 μηνών. Τα διεθνή πρότυπα επιβεβαιώνουν ότι για βρέφη ηλικίας 6 – 36 μηνών 
απαιτούνται ειδικά παρασκευάσματα, στοιχείο που από το 1987 αντικατοπτρίζεται στον Κώδικα 
Τυποποίησης για τα παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας που προορίζονται για βρέφη 
και μικρά παιδιά.

Τροπολογία 88
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) το γάλα που προορίζεται για μικρά 
παιδιά·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αποκλεισμός του γάλακτος που προορίζεται για μικρά παιδιά από τον ορισμό των παιδικών 
τροφών θα έχει αποτέλεσμα μειωμένα μέτρα ασφαλείας τροφίμων, μη συγκεκριμένη σύνθεση 
στοιχείων διατροφής και έλλειψη εναρμόνισης σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Κατά συνέπεια 
αυτά τα προϊόντα θα αποτελούν αντικείμενο κανονιστικών ρυθμίσεων ως γενικά τρόφιμα, άρα 
θα υπόκεινται στα κριτήρια διατροφικού χαρακτήρα και ασφάλειας που ορίζονται για τους 
ενήλικες, τα οποία δεν είναι τα αρμόζοντα για παιδιά ηλικίας 12-36 μηνών. Μία ανεξάρτητη 
επιστημονική αποτίμηση από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων πρέπει να 
καταστήσει σαφείς τις διατροφικές ανάγκες αυτής της ευπαθούς κατηγορίας καταναλωτών.

Τροπολογία 89
Olga Sehnalová



PE478.332v01-00 62/102 AM\885312EL.doc

EL

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) το γάλα που προορίζεται για μικρά 
παιδιά·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Κανείς δεν πρέπει να αγνοεί ότι τα αποκαλούμενα 'γάλατα ανάπτυξης' κυκλοφορούν ήδη στην 
αγορά και προορίζονται για τα μικρά παιδιά. Με αυτά τα στοιχεία χαρακτήρα πληρούν τις 
απαιτήσεις των 'παιδικών τροφών'. Ο σκιώδης εισηγητής συμφωνεί επομένως με το να 
εκπονήσει έκθεση η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, όπως προτείνεται από 
τον εισηγητή. Όμως έως ότου να εκπονηθεί η έκθεση, θα ήταν σκόπιμο να εντάσσονται αυτά τα 
τρόφιμα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 90
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) το γάλα που προορίζεται για μικρά 
παιδιά·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Το «γάλα για παιδιά» ή «γάλα ανάπτυξης» πρέπει να ενταχθεί στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας, όπως όλα τα τρόφιμα που προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά.

Τροπολογία 91
Iliana Ivanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο η
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(h) «τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς 
σκοπούς»: τρόφιμα που προορίζονται για 
τη διαιτητική αγωγή ασθενών υπό ιατρική 
επίβλεψη· τρόφιμα που προορίζονται για 
τη διαιτητική αγωγή ασθενών υπό ιατρική 
επίβλεψη· Τα τρόφιμα αυτά προορίζονται 
για την αποκλειστική ή μερική διατροφή 
ασθενών των οποίων η ικανότητα λήψης, 
πέψης, απορρόφησης, μεταβολισμού ή 
απέκκρισης συνήθων ειδών διατροφής ή 
ορισμένων θρεπτικών στοιχείων ή 
μεταβολιτών αυτών έχει περιοριστεί, 
υποβαθμιστεί ή διαταραχθεί, ή των οποίων 
η κατάσταση της υγείας συνεπάγεται 
ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες οι οποίες 
δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν με απλή 
τροποποίηση του συνήθους διαιτολογίου.

(h) «τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς 
σκοπούς»: τρόφιμα που προορίζονται για 
τη διαιτητική αγωγή ασθενών υπό ιατρική 
επίβλεψη· τρόφιμα που προορίζονται για 
τη διαιτητική αγωγή ασθενών υπό ιατρική 
επίβλεψη· Τα τρόφιμα αυτά προορίζονται 
για την αποκλειστική ή μερική διατροφή 
ασθενών των οποίων η ικανότητα λήψης, 
πέψης, απορρόφησης, μεταβολισμού ή 
απέκκρισης συνήθων ειδών διατροφής ή 
ορισμένων θρεπτικών στοιχείων ή 
μεταβολιτών αυτών έχει περιοριστεί, 
υποβαθμιστεί ή διαταραχθεί, ή των οποίων 
η κατάσταση της υγείας συνεπάγεται 
ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες οι οποίες 
δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν με απλή 
τροποποίηση του συνήθους διαιτολογίου.
Στα τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς 
σκοπούς περιλαμβάνονται επίσης οι 
δίαιτες πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε 
θερμίδες (VLCD), που αντιστοιχούν σε 
συνολική υποκατάσταση δίαιτας κάτω 
των 800 kcal

Or. en

Τροπολογία 92
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

h) «τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς 
σκοπούς»: τρόφιμα που προορίζονται για 
τη διαιτητική αγωγή ασθενών υπό ιατρική 
επίβλεψη· Τα τρόφιμα αυτά προορίζονται 
για την αποκλειστική ή μερική διατροφή 
ασθενών των οποίων η ικανότητα λήψης, 
πέψης, απορρόφησης, μεταβολισμού ή 
απέκκρισης συνήθων ειδών διατροφής ή 
ορισμένων θρεπτικών στοιχείων ή 

η) «τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς 
σκοπούς»: τρόφιμα που προορίζονται για 
τη διαιτητική αγωγή ασθενών υπό ιατρική 
επίβλεψη· Τα τρόφιμα αυτά προορίζονται 
για την αποκλειστική ή μερική διατροφή 
ασθενών των οποίων η ικανότητα λήψης, 
πέψης, απορρόφησης, μεταβολισμού ή 
απέκκρισης συνήθων ειδών διατροφής ή 
ορισμένων θρεπτικών στοιχείων ή 
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μεταβολιτών αυτών έχει περιοριστεί, 
υποβαθμιστεί ή διαταραχθεί, ή των οποίων 
η κατάσταση της υγείας συνεπάγεται 
ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες οι οποίες 
δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν με απλή 
τροποποίηση του συνήθους διαιτολογίου.

μεταβολιτών αυτών έχει περιοριστεί, 
υποβαθμιστεί ή διαταραχθεί, ή των οποίων 
η κατάσταση της υγείας συνεπάγεται 
ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες οι οποίες 
δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν με απλή 
τροποποίηση του συνήθους διαιτολογίου.
Τα τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς 
σκοπούς περιλαμβάνουν επίσης και τα 
παρασκευάσματα διατροφής που 
προορίζονται για χρήση σε δίαιτες 
μειωμένων θερμίδων.

Or. fr

Τροπολογία 93
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η α) "τρόφιμα για άτομα με δυσανεξία 
στη γλουτένη": τα τρόφιμα που 
προορίζονται για ειδικές διατροφές 
χρήσεις, τα οποία παράγονται και 
προετοιμάζονται ειδικά ή/και 
υποβάλλονται σε ειδική επεξεργασία για 
να ικανοποιήσουν τις ειδικές ανάγκες 
διατροφής των ατόμων με δυσανεξία στη 
γλουτένη·

Or. en

Τροπολογία 94
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η α) "τρόφιμα για άτομα με δυσανεξία 
στη γλουτένη": τρόφιμα που 
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προορίζονται για ειδικές διατροφές 
χρήσεις, τα οποία παράγονται και 
προετοιμάζονται ειδικά ή/και 
υποβάλλονται σε ειδική διεργασία για να 
ικανοποιήσουν τις ειδικές ανάγκες 
διατροφής των ατόμων με δυσανεξία στη 
γλουτένη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να περιληφθεί αυτή η κατηγορία στον ορισμό του νέου κανονισμού για να μην 
δημιουργείται σύγχυση μεταξύ τροφίμων που σχετίζονται με νόσο και ισχυρισμών διατροφής. 
Τη μνεία «χωρίς γλουτένη» δεν μπορεί να τη διαχειρισθεί κανείς μέσω του κανονισμού 
1924/2006/ΕΚ που διέπει την εμπορική επικοινωνία για τον γενικό πληθυσμό, καθόσον δεν έχει 
ιδιαίτερη ευεργετική διατροφική ιδιότητα για την πλειονότητα του κόσμου.

Τροπολογία 95
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) ως "τρόφιμα για άτομα με δυσανεξία 
στη γλουτένη" νοούνται τα τρόφιμα που 
προορίζονται για ειδική διατροφή, τα 
οποία παράγονται και προετοιμάζονται 
ειδικά ή/και υποβάλλονται σε ειδική 
επεξεργασία για να ικανοποιήσουν τις 
ειδικές διατροφικές ανάγκες των ατόμων 
με δυσανεξία στη γλουτένη·

Or. fr

Τροπολογία 96
Matteo Salvini

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

(η α) «τρόφιμα για ειδική διατροφή»: 
τρόφιμα τα οποία λόγω της ειδικής 
σύνθεσής τους ή της ειδικής διεργασίας 
παρασκευής τους διακρίνονται σαφώς 
από τα τρόφιμα συνήθους κατανάλωσης, 
ανταποκρίνονται στους δηλούμενους 
θρεπτικούς προορισμούς τους και κατά 
τη διάθεσή τους στο εμπόριο φέρουν 
ένδειξη με την οποία δηλώνεται η 
ιδιότητά τους αυτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ τροφίμων για ειδική διατροφή και τροφίμων για 
συνήθη κατανάλωση, για να εξασφαλίζεται ότι επιτυγχάνεται ασφάλεια τόσο για καταναλωτές 
για τους οποίους απαιτείται ειδική διατροφή όσο και για τους συνήθεις καταναλωτές.

Τροπολογία 97
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) "τρόφιμα που προορίζονται για 
χρήση σε δίαιτες μειωμένων θερμίδων 
για απώλεια βάρους", τα τρόφιμα με 
ιδιαίτερη σύνθεση, τα οποία, εφόσον 
χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες 
του παρασκευαστή, υποκαθιστούν τμήμα 
ή ολόκληρο το ημερήσιο σιτηρέσιο. Τα 
τρόφιμα αυτά κατανέμονται σε τρεις 
κατηγορίες:
i) τα προϊόντα που παρουσιάζονται ως 
υποκατάστατα του συνόλου του 
ημερήσιου σιτηρεσίου ·
ii) τα προϊόντα που παρουσιάζονται ως 
υποκατάστατα ενός ή περισσότερων 
γευμάτων τα οποία αποτελούν το 
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ημερήσιο σιτηρέσιο.
iii) τα προϊόντα που παρουσιάζονται ως 
υποκατάστατα τμήματος ενός γεύματος.
Δεν περιλαμβάνουν τα προϊόντα ή τα 
προγράμματα που προορίζονται να 
υποκαθιστούν το ημερήσιο σιτηρέσιο 
διαίτης πολύ μειωμένων θερμίδων (κάτω 
των 800 θερμίδων ημερησίως) τα οποία 
εντάσσονται μεταξύ των τροφίμων που 
προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς 
σκοπούς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με την τροπολογία στο άρθρο 1, παράγραφος 1 σχετικά με την διατήρηση στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσης πρότασης κανονισμού των τροφίμων που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν σε δίαιτες μειωμένων θερμίδων για απώλεια βάρους. Πρέπει επίσης να 
ενταχθούν και τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται με το πέρας του ειδικού διαιτητικού 
προγράμματος και τα οποία επιτρέπουν την σταδιακή επανένταξη σε μία ποικίλη διατροφή 
χωρίς τον κίνδυνο επανάκτησης βάρους.

Τροπολογία 98
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο η β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η β) 'τρόφιμα που προορίζονται για 
απώλεια ή τον έλεγχο του βάρους': 
τρόφιμα ειδικής σύνθεσης όταν 
χρησιμοποιούνται κατά τις υποδείξεις του 
κατασκευαστή για να υποκαθιστούν το 
σύνολο ή μέρος της ημερήσιας 
διατροφής:
(i) για να χρησιμοποιηθούν σε δίαιτες 
μειωμένων θερμίδων για απώλεια 
βάρους. Τα τρόφιμα αυτά κατανέμονται 
σε δύο κατηγορίες:
- προϊόντα που παρουσιάζονται ως 
υποκατάστατο του συνόλου της 
ημερήσιας διατροφής (δίαιτα 
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ελαττωμένων θερμίδων και δίαιτα πολύ 
ελαττωμένων θερμίδων)·
- προϊόντα που παρουσιάζονται ως 
υποκατάστατα ενός ή περισσοτέρων 
γευμάτων της ημερήσιας διατροφής 
(υποκατάστατο γεύματος)·
(ii) για τον έλεγχο του βάρους (προϊόντα 
που παρουσιάζονται ως έδεσμα ή μέρος 
γεύματος ή ελαφρό γεύμα ή πρόχειρο 
γεύμα)·

Or. en

Τροπολογία 99
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο η γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η γ) 'τρόφιμα που προορίζονται για την 
καταβολή έντονης μυϊκής προσπάθειας': 
τρόφιμα ειδικής παρασκευής και 
παρουσίασης προς αντιμετώπιση της 
καταβολής έντονης μυϊκής προσπάθειας, 
ιδίως για αθλητές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τρόφιμα για την καταβολή έντονης μυϊκής προσπάθειας είναι τρόφιμα που τυγχάνουν ειδικής 
διεργασίας ή σχεδιασμού για να εξασφαλίζεται υγιής διατροφή σε δραστηριότητες ακραίου 
αθλητισμού και άλλες σωματικές δραστηριότητες. Για να προετοιμασθεί για έντονη και/ή 
υψηλού επιπέδου επίδοση, για να την διατηρήσει και για να αναλάβει μετά την καταβολή 
προσπάθειας για αυτή το σώμα χρειάζεται προϊόντα ειδικής σύνθεσης που εξασφαλίζουν τον 
ενδεδειγμένο και αποτελεσματικό εφοδιασμό με υγρά και θρεπτικά στοιχεία (όπως είναι οι 
υδατάνθρακες).

Τροπολογία 100
Matteo Salvini
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο η δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η δ) "τρόφιμα για άτομα με δυσανεξία 
στη γλουτένη": τρόφιμα που 
προορίζονται για ειδικές διατροφικές 
χρήσεις, τα οποία παράγονται και 
προετοιμάζονται ειδικά ή/και 
υποβάλλονται σε ειδική διεργασία για να 
ικανοποιήσουν τις ειδικές ανάγκες 
διατροφής των ατόμων με δυσανεξία στη 
γλουτένη·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες από τις ουσιώδεις εγγυήσεις που προσφέρονται με την ισχύουσα οδηγία πλαίσιο για 
τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή (2009/39/ΕΚ), συγκεκριμένα εκείνες που 
αφορούν τα "τρόφιμα για άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη", έχουν αφαιρεθεί από το πεδίο της 
προτεινόμενης αναθεώρησης, στοιχείο που λειτουργεί εις βάρος όσων πάσχουν από την νόσο 
κοιλιοκάκη. Αυτά τα τρόφιμα για εξειδικευμένη διατροφή αναγνωρίζονται σε διεθνές επίπεδο 
από τον πρόσφατα αναθεωρημένο Κώδικα Τυποποίησης 118-1979 αναθ. 2008 για τρόφιμα για 
ειδική ιατρική χρήση ως απευθυνόμενα στα άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη.

Τροπολογία 101
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να 
εγκρίνει κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 15, για την 
προσαρμογή των ορισμών 
«παρασκευάσματα για βρέφη», 
«παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας», «μεταποιημένες τροφές με βάση 
τα δημητριακά», «παιδικές τροφές» και 
«τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς 
σκοπούς», λαμβάνοντας υπόψη την 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο και τις 

διαγράφεται
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σχετικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, 
ανάλογα με την περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 102
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 15, για την προσαρμογή των 
ορισμών «παρασκευάσματα για βρέφη», 
«παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας», «μεταποιημένες τροφές με βάση 
τα δημητριακά», «παιδικές τροφές» και
«τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς», 
λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο και τις σχετικές 
εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, ανάλογα με 
την περίπτωση.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με 
το άρθρο 15 για την προσαρμογή των 
ορισμών «παρασκευάσματα για βρέφη», 
«παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας», «μεταποιημένες τροφές με βάση 
τα δημητριακά», «παιδικές τροφές»,
«τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς», 
«τρόφιμα που προορίζονται για απώλεια 
ή τον έλεγχο του βάρους», «τρόφιμα που 
προορίζονται για την καταβολή έντονης 
μυϊκής προσπάθειας» και «τρόφιμα για 
άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη»
λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο και τις σχετικές 
εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, ανάλογα με 
την περίπτωση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες από τις ουσιώδεις εγγυήσεις που προσφέρονται με την ισχύουσα οδηγία πλαίσιο για 
τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή (2009/39/ΕΚ) έχουν αφαιρεθεί, στοιχείο που 
λειτουργεί εις βάρος των ευπαθών καταναλωτών οι οποίοι χρειάζονται τρόφιμα που τυγχάνουν 
ειδικής παρασκευής για να προσφέρουν ειδική διατροφή και να τους βοηθούν στη από πλευράς 
διατροφής διαχείριση ειδικών καταστάσεων υγείας. Υπάρχει ο κίνδυνος με τον περιορισμό του 
πεδίου εφαρμογής του κανονισμού η πρόταση της Επιτροπής να υπονομεύσει την υγεία και την 
ασφάλεια αυτών των ομάδων καταναλωτών.
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Τροπολογία 103
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 15, για την προσαρμογή των 
ορισμών «παρασκευάσματα για βρέφη», 
«παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας», «μεταποιημένες τροφές με βάση 
τα δημητριακά», «παιδικές τροφές» και
«τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς», 
λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο και τις σχετικές 
εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, ανάλογα με 
την περίπτωση.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 15, για την προσαρμογή των 
ορισμών «παρασκευάσματα για βρέφη», 
«παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας», «μεταποιημένες τροφές με βάση 
τα δημητριακά», «παιδικές τροφές»,
«τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς» 
και «τρόφιμα για άτομα με δυσανεξία στη 
γλουτένη» λαμβάνοντας υπόψη την 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο και τις 
σχετικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, 
ανάλογα με την περίπτωση.

Or. en

Τροπολογία 104
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 15, για την προσαρμογή των 
ορισμών «παρασκευάσματα για βρέφη», 
«παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας», «μεταποιημένες τροφές με βάση 
τα δημητριακά», «παιδικές τροφές» και
«τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς», 
λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο και τις σχετικές 
εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, ανάλογα με 
την περίπτωση.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 15, για την προσαρμογή των 
ορισμών «παρασκευάσματα για βρέφη», 
«παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας», «μεταποιημένες τροφές με βάση 
τα δημητριακά», «παιδικές τροφές»,
«τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς» 
και «τρόφιμα για άτομα με δυσανεξία στη 
γλουτένη» λαμβάνοντας υπόψη την 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο και τις 
σχετικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, 
ανάλογα με την περίπτωση.
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Or. en

Τροπολογία 105
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 15, για την προσαρμογή των 
ορισμών «παρασκευάσματα για βρέφη»,
«παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας», «μεταποιημένες τροφές με βάση 
τα δημητριακά», «παιδικές τροφές» και 
«τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς»,
λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο και τις σχετικές 
εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, ανάλογα με 
την περίπτωση.

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 15, για την προσαρμογή των 
ορισμών «παρασκευάσματα για βρέφη»,
«παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας», «μεταποιημένες τροφές με βάση 
τα δημητριακά», «παιδικές τροφές», 
«τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς»
και "τρόφιμα για άτομα με δυσανεξία στη 
γλουτένη" λαμβάνοντας υπόψη την 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο και τις 
σχετικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, 
ανάλογα με την περίπτωση.

Or. fr

Τροπολογία 106
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 15, για την προσαρμογή των 
ορισμών «παρασκευάσματα για βρέφη»,
«παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας», «μεταποιημένες τροφές με βάση 
τα δημητριακά», «παιδικές τροφές» και 
«τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς»,
λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο και τις σχετικές 
εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, ανάλογα με

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 15, για την προσαρμογή των 
ορισμών «παρασκευάσματα για βρέφη»,
«παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας», «μεταποιημένες τροφές με βάση 
τα δημητριακά», «παιδικές τροφές», 
«τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς»
και "τρόφιμα που προορίζονται για 
χρήση σε δίαιτες μειωμένων θερμίδων 
για απώλεια βάρους" λαμβάνοντας υπόψη 
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την περίπτωση. την τεχνική και επιστημονική πρόοδο και 
τις σχετικές εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, 
ανάλογα με την περίπτωση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με την τροπολογία στο άρθρο 1, παράγραφος 1 σχετικά με την διατήρηση στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσης πρότασης κανονισμού των τροφίμων που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν σε δίαιτες μειωμένων θερμίδων για απώλεια βάρους.

Τροπολογία 107
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα τρόφιμα που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1 μπορούν να διατίθενται 
στην αγορά μόνον εφόσον είναι σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τα τρόφιμα στα οποία παραπέμπει το
άρθρο 1, παράγραφοι 1 και 2 μπορούν να 
διατίθενται στην αγορά μόνον εφόσον 
είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 108
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα τρόφιμα που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1 μπορούν να διατίθενται 
στην αγορά, μόνον εφόσον είναι σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τα τρόφιμα στα οποία παραπέμπει το
άρθρο 1, παράγραφοι 1 και 2 α μπορούν 
να διατίθενται στην αγορά μόνον εφόσον 
είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση προς την εισαγωγική πρόταση του άρθρου 1.2 α. Αυτή η διάταξη πρέπει να ισχύει 
για όλα τα τρόφιμα για ειδική διατροφή.

Τροπολογία 109
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την επισήμανση, την παρουσίαση 
και τη διαφήμιση τροφίμων για συνήθη 
κατανάλωση απαγορεύεται:
α) η χρησιμοποίηση των ενδείξεων 
«ειδική διατροφή» μόνης ή σε συνδυασμό 
με άλλες λέξεις, για τον προσδιορισμό των 
τροφίμων αυτών·
β) κάθε ένδειξη ή παρουσίαση που μπορεί 
να δημιουργήσει την εντύπωση ότι 
πρόκειται για κάποιο από τα προϊόντα 
που ορίζονται στο άρθρο 1.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Επιδιώκεται η χρησιμοποίηση μιας ρήτρας που περιλαμβάνεται στην οδηγία 2009/39/ΕΚ ώστε 
να μην δημιουργείται η εντύπωση ότι ένα τρόφιμο που δεν ανταποκρίνεται παρά μόνον σε μία 
μεμονωμένη απαίτηση μπορεί να προορίζεται στις κατηγορίες πληθυσμού ή στις δίαιτες που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 110
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά την επισήμανση, την παρουσίαση 
και τη διαφήμιση τροφίμων για συνήθη 
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κατανάλωση απαγορεύεται:
(α) η χρήση των λέξεων «εξειδικευμένη 
διατροφή», είτε μόνων ή σε συνδυασμό με 
άλλες λέξεις, για τον προσδιορισμό αυτών 
των τροφίμων·
(β) κάθε ένδειξη ή παρουσίαση που 
μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι 
εμπλέκεται κάποιο από τα προϊόντα στα 
οποία παραπέμπει το άρθρο 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να αποφεύγεται η παραπλάνηση του καταναλωτή, χρειάζεται να διατηρηθεί διάταξη 
παρόμοια με εκείνη του άρθρου 2.2.β της ισχύουσας οδηγίας-πλαισίου που εξασφαλίζει ότι 
μόνον προϊόντα που συμμορφώνονται προς τον κανονισμό μπορεί να παρουσιάζεται ότι 
καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες των πληθυσμών στόχων.

Τροπολογία 111
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν είναι προφανές ότι ένα τρόφιμο 
που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 
είναι πιθανό να αποτελέσει σοβαρό 
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και ο 
κίνδυνος αυτός δεν μπορεί να περιοριστεί 
ικανοποιητικά με τα μέτρα που 
λαμβάνονται από το (τα) οικείο(-α) 
κράτος(-η) μέλος(-η), η Επιτροπή, με δική 
της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος ενός 
κράτους μέλους, θα προβαίνει άμεσα στη 
λήψη οποιωνδήποτε κατάλληλων 
προσωρινών μέτρων έκτακτης ανάγκης, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων που 
περιορίζουν ή απαγορεύουν τη διάθεση 
στην αγορά των εν λόγω τροφίμων, 
ανάλογα με τη σοβαρότητα της 
κατάστασης. Τα εν λόγω μέτρα θα 
λαμβάνονται μέσω εκτελεστικών πράξεων, 

1. Όταν είναι προφανές ότι ένα τρόφιμο 
στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 1,
παράγραφοι 1 και 2 είναι πιθανό να 
αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για την 
ανθρώπινη υγεία και ο κίνδυνος αυτός δεν 
μπορεί να περιοριστεί ικανοποιητικά με τα 
μέτρα που λαμβάνονται από το (τα) 
οικείο(-α) κράτος(-η) μέλος(-η), η 
Επιτροπή, με δική της πρωτοβουλία ή 
κατόπιν αιτήματος ενός κράτους μέλους, 
θα προβαίνει άμεσα στη λήψη 
οποιωνδήποτε κατάλληλων προσωρινών 
μέτρων έκτακτης ανάγκης, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων που 
περιορίζουν ή απαγορεύουν τη διάθεση 
στην αγορά των εν λόγω τροφίμων, 
ανάλογα με τη σοβαρότητα της 
κατάστασης. Τα εν λόγω μέτρα θα 



PE478.332v01-00 76/102 AM\885312EL.doc

EL

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.

λαμβάνονται μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.

Or. en

Τροπολογία 112
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν είναι προφανές ότι ένα τρόφιμο 
που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 
είναι πιθανό να αποτελέσει σοβαρό 
κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και ο 
κίνδυνος αυτός δεν μπορεί να περιοριστεί 
ικανοποιητικά με τα μέτρα που 
λαμβάνονται από το (τα) οικείο(-α) 
κράτος(-η) μέλος(-η), η Επιτροπή, με δική 
της πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος ενός 
κράτους μέλους, θα προβαίνει άμεσα στη 
λήψη οποιωνδήποτε κατάλληλων 
προσωρινών μέτρων έκτακτης ανάγκης, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων που 
περιορίζουν ή απαγορεύουν τη διάθεση 
στην αγορά των εν λόγω τροφίμων, 
ανάλογα με τη σοβαρότητα της 
κατάστασης. Τα εν λόγω μέτρα θα 
λαμβάνονται μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.

1. Όταν είναι προφανές ότι ένα τρόφιμο 
στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 1, 
παράγραφοι 1 και 2 α είναι πιθανό να 
αποτελέσει σοβαρό κίνδυνο για την 
ανθρώπινη υγεία και ο κίνδυνος αυτός δεν 
μπορεί να περιοριστεί ικανοποιητικά με τα 
μέτρα που λαμβάνονται από το (τα) 
οικείο(-α) κράτος(-η) μέλος(-η), η 
Επιτροπή, με δική της πρωτοβουλία ή 
κατόπιν αιτήματος ενός κράτους μέλους, 
θα προβαίνει άμεσα στη λήψη 
οποιωνδήποτε κατάλληλων προσωρινών 
μέτρων έκτακτης ανάγκης, 
συμπεριλαμβανομένων μέτρων που 
περιορίζουν ή απαγορεύουν τη διάθεση 
στην αγορά των εν λόγω τροφίμων, 
ανάλογα με τη σοβαρότητα της 
κατάστασης. Τα εν λόγω μέτρα θα 
λαμβάνονται μέσω εκτελεστικών πράξεων, 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση προς την εισαγωγική πρόταση του άρθρου 1.2 α. Αυτή η διάταξη πρέπει να ισχύει 
για όλα τα τρόφιμα για εξειδικευμένη διατροφή.
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Τροπολογία 113
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα τρόφιμα που αναφέρονται στο άρθρο 
1 παράγραφος 1 συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις της νομοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που ισχύουν για τα 
τρόφιμα.

1. Τα τρόφιμα στα οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1 συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις της νομοθεσίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που ισχύουν για τα 
τρόφιμα εξαιρουμένων των αλλαγών που 
τους επιφέρονται για να εξασφαλίζεται η 
συμμόρφωσή τους προς τους ορισμούς 
του άρθρου 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προϊόντα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό είναι τρόφιμα για ειδική διατροφή, 
συνεπώς η σύνθεση και παρουσίασή τους πρέπει να είναι οι αρμόζουσες για εκείνους για τους 
οποίους κατά κύριον λόγο προορίζονται.

Τροπολογία 114
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η σύνθεση των τροφίμων που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 
πρέπει να είναι τέτοια ώστε να ικανοποιεί 
τις διατροφικές ανάγκες και να είναι 
κατάλληλη για τα άτομα για τα οποία 
προορίζεται, σύμφωνα με τα γενικώς 
αποδεκτά επιστημονικά δεδομένα.

1. Η σύνθεση των τροφίμων στα οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 
2 πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
ικανοποιεί τις ειδικές διατροφικές ανάγκες 
και να είναι κατάλληλη για τα άτομα για τα 
οποία προορίζεται, σύμφωνα με τα γενικώς 
αποδεκτά επιστημονικά δεδομένα.

Or. en

Τροπολογία 115
Matteo Salvini
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η σύνθεση των τροφίμων που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 
πρέπει να είναι τέτοια ώστε να ικανοποιεί 
τις διατροφικές ανάγκες και να είναι 
κατάλληλη για τα άτομα για τα οποία 
προορίζεται, σύμφωνα με τα γενικώς 
αποδεκτά επιστημονικά δεδομένα.

1. Η σύνθεση των τροφίμων στα οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 
2 α πρέπει να είναι τέτοια ώστε να 
ικανοποιεί τις ειδικές διατροφικές ανάγκες 
και να είναι κατάλληλη για τα άτομα για τα 
οποία προορίζεται, σύμφωνα με τα γενικώς 
αποδεκτά επιστημονικά δεδομένα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση προς την εισαγωγική πρόταση του άρθρου 1.2 α. Αυτή η διάταξη πρέπει να ισχύει 
για όλα τα τρόφιμα για εξειδικευμένη διατροφή.

Τροπολογία 116
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα τρόφιμα που αναφέρονται στο άρθρο 
1 παράγραφος 1 δεν πρέπει να περιέχουν 
καμία ουσία σε ποσότητα τέτοια που να 
θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ατόμων για 
τα οποία προορίζονται.

2. Τα τρόφιμα στα οποία παραπέμπει το
άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2 δεν πρέπει να 
περιέχουν καμία ουσία σε ποσότητα τέτοια 
που να θέτει σε κίνδυνο την υγεία των 
ατόμων για τα οποία προορίζονται.

Or. en

Τροπολογία 117
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα τρόφιμα που αναφέρονται στο άρθρο 
1 παράγραφος 1 δεν πρέπει να περιέχουν 
καμία ουσία σε ποσότητα τέτοια που να 
θέτει σε κίνδυνο την υγεία των ατόμων για 
τα οποία προορίζονται.

2. Τα τρόφιμα στα οποία παραπέμπει το
άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2 α δεν πρέπει 
να περιέχουν καμία ουσία σε ποσότητα 
τέτοια που να θέτει σε κίνδυνο την υγεία 
των ατόμων για τα οποία προορίζονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση προς την εισαγωγική πρόταση του άρθρου 1.2 α. Αυτή η διάταξη πρέπει να ισχύει 
για όλα τα τρόφιμα για εξειδικευμένη διατροφή.

Τροπολογία 118
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η επισήμανση, παρουσίαση και 
διαφήμιση των τροφίμων που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 πρέπει να 
παρέχει επαρκή πληροφόρηση στους 
καταναλωτές και δεν πρέπει να είναι 
παραπλανητική.

3. Η επισήμανση, παρουσίαση και 
διαφήμιση των τροφίμων στα οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 
2 παρέχει επαρκή πληροφόρηση στους 
καταναλωτές, δεν πρέπει να είναι 
παραπλανητική και δεν αποδίδει σε αυτά 
τα προϊόντα ιδιότητες μέσου πρόληψης, 
θεραπευτικής αγωγής και ίασης από 
ανθρώπινη νόσο ούτε να υπονοεί αυτές 
τις ιδιότητες.

Or. en

Τροπολογία 119
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η επισήμανση, παρουσίαση και 
διαφήμιση των τροφίμων που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 πρέπει να
παρέχει επαρκή πληροφόρηση στους 
καταναλωτές και δεν πρέπει να είναι 
παραπλανητική.

3. Η επισήμανση, παρουσίαση και 
διαφήμιση των τροφίμων στα οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 
2 α παρέχει επαρκή πληροφόρηση στους 
καταναλωτές, δεν πρέπει να είναι 
παραπλανητική και δεν αποδίδει σε αυτά 
τα προϊόντα ιδιότητες μέσου πρόληψης, 
θεραπευτικής αγωγής και ίασης από 
ανθρώπινη νόσο ούτε να υπονοεί αυτές 
τις ιδιότητες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση είναι συνεπής προς αυτή που περιέχεται στην ισχύουσα οδηγία πλαίσιο. 
Ευθυγράμμιση προς την εισαγωγική πρόταση του άρθρου 1.2 α. Αυτή η διάταξη πρέπει να ισχύει 
για όλα τα τρόφιμα για εξειδικευμένη διατροφή.

Τροπολογία 120
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η επισήμανση, παρουσίαση και 
διαφήμιση των τροφίμων που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 πρέπει να
παρέχει επαρκή πληροφόρηση στους 
καταναλωτές και δεν πρέπει να είναι 
παραπλανητική.

3. Η επισήμανση, παρουσίαση και 
διαφήμιση των τροφίμων που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 πρέπει να
παρέχουν επαρκή πληροφόρηση στους 
καταναλωτές και δεν πρέπει να είναι 
παραπλανητική και πρέπει να βασίζονται 
σε επιστημονικά στοιχεία επικυρωμένα 
από την Αρχή.

Or. pt

Τροπολογία 121
Olga Sehnalová
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Για να καθίσταται δυνατή μία 
αποτελεσματική και με στόχο την 
ασφάλεια παρακολούθηση, οι υπεύθυνοι 
επιχείρησης τροφίμων που διαθέτουν 
στην αγορά τρόφιμα στα οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1, παράγραφος 1 
προβαίνουν σε κοινοποίηση στην αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους / των κρατών 
μελών όπου τίθενται σε εμπορία τα 
προϊόντα παρέχοντας δείγμα/πρότυπο της 
σήμανσης πριν να θέσουν τα προϊόντα 
τους στην αγορά· η αρμόδια αρχή του 
αντιστοίχου κράτους μέλους /των 
αντιστοίχων κρατών μελών θέτει τους 
κανόνες για τη διαδικασία κοινοποίησης 
στη διάθεση του κοινού.

Or. en

Αιτιολόγηση

In the Commission proposal, question of the notification procedure is mentioned in Article 10, 
which follows specific composition and information requirements. The shadow Rapporteur 
believes there is no need to provide any implementing powers, though continue in current 
practice. Since these foods are intended for the most sensitive population groups and the 
common excercise of official controls is not sufficient, there should be a general obligatory 
notification of all foods covered by the scope of this Regulation. A practical implementation 
should be left to the Member States with the competent authority being obliged to make 
notification rules publicly available. The requirement on an obligatory notification is of a 
general nature and thus it should be shifted under Article 9.

Τροπολογία 122
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η διάδοση κάθε χρήσιμης πληροφορίας 
ή σύστασης σε σχέση με τις κατηγορίες 

4. Η παράγραφος 3 δεν εμποδίζει τη
διάδοση κάθε χρήσιμης πληροφορίας ή 



PE478.332v01-00 82/102 AM\885312EL.doc

EL

τροφίμων που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1 μπορεί να γίνεται
αποκλειστικά από άτομα ειδικευμένα στον 
τομέα της ιατρικής, της διατροφής, της 
φαρμακευτικής ή άλλους επαγγελματίες 
υπεύθυνους για την υγειονομική περίθαλψη
μητέρων και παιδιών.

σύστασης που προορίζεται αποκλειστικά
για άτομα ειδικευμένα στον τομέα της 
ιατρικής, της διατροφής, της 
φαρμακευτικής ή άλλους επαγγελματίες 
υπεύθυνους για τη μέριμνα υπέρ της υγείας
μητέρων και παιδιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Γίνεται παραπομπή στο άρθρο 8 της οδηγίας 2009/39/ΕΚ, όπου για λόγους ασφαλείας 
απαιτείται τα τρόφιμα για εξειδικευμένη διατροφή να φέρουν πρόσθετες πληροφορίες για τους 
επαγγελματίες του τομέα της μέριμνας υπέρ της υγείας.

Τροπολογία 123
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η διάδοση κάθε χρήσιμης πληροφορίας 
ή σύστασης σε σχέση με τις κατηγορίες 
τροφίμων που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1 μπορεί να γίνεται
αποκλειστικά από άτομα ειδικευμένα στον 
τομέα της ιατρικής, της διατροφής, της 
φαρμακευτικής ή άλλους επαγγελματίες 
υπεύθυνους για την υγειονομική περίθαλψη
μητέρων και παιδιών.

4. Η παράγραφος 3 δεν εμποδίζει τη
διάδοση κάθε χρήσιμης πληροφορίας ή 
σύστασης που προορίζεται αποκλειστικά
για άτομα ειδικευμένα στον τομέα της 
ιατρικής, της διατροφής και της 
φαρμακευτικής ή άλλους επαγγελματίες 
υπεύθυνους για τη μέριμνα υπέρ της υγείας
μητέρων και παιδιών.

Or. en

Τροπολογία 124
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η διάδοση κάθε χρήσιμης πληροφορίας 4. Η παράγραφος 3 δεν εμποδίζει τη



AM\885312EL.doc 83/102 PE478.332v01-00

EL

ή σύστασης σε σχέση με τις κατηγορίες 
τροφίμων που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1 μπορεί να γίνεται
αποκλειστικά από άτομα ειδικευμένα στον 
τομέα της ιατρικής, της διατροφής, της 
φαρμακευτικής ή άλλους επαγγελματίες 
υπεύθυνους για την υγειονομική περίθαλψη
μητέρων και παιδιών.

διάδοση κάθε χρήσιμης πληροφορίας ή 
σύστασης που προορίζεται αποκλειστικά
για άτομα ειδικευμένα στον τομέα της 
ιατρικής, της διατροφής και της 
φαρμακευτικής ή άλλους επαγγελματίες 
υπεύθυνους για τη μέριμνα υπέρ της υγείας
μητέρων και παιδιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νέα παράγραφος αντικατοπτρίζει τους ισχύοντες κανόνες του άρθρου 8 της οδηγίας για τα 
τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή (2009/39/ΕΚ). Τα τρόφιμα για εξειδικευμένη 
διατροφή που εμπίπτουν εντός του πεδίου του προτεινόμενου κανονισμού τυγχάνουν χρήσης 
υπό την εποπτεία των επαγγελματιών της μέριμνας υπέρ της υγείας. Για την ασφαλή χρήση των 
προϊόντων είναι ουσιώδους σημασίας να μπορούν οι παρασκευαστές να παρέχουν χρήσιμες 
πληροφορίες επιπρόσθετες από αυτές που παρέχει η σήμανση, και τούτο για να πληροφορούν 
τους επαγγελματίες της μέριμνας υπέρ της υγείας σχετικά με τη σύσταση και την ασφαλή και 
αρμόζουσα χρήση των προϊόντων.

Τροπολογία 125
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Η διάδοση κάθε χρήσιμης πληροφορίας 
ή σύστασης σε σχέση με τις κατηγορίες 
τροφίμων που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1 μπορεί να γίνεται 
αποκλειστικά από άτομα ειδικευμένα στον 
τομέα της ιατρικής, της διατροφής, της 
φαρμακευτικής ή άλλους επαγγελματίες 
υπεύθυνους για την υγειονομική 
περίθαλψη μητέρων και παιδιών.

4. Η επεξεργασία και η διάδοση κάθε 
χρήσιμης πληροφορίας ή σύστασης σε 
σχέση με τις κατηγορίες τροφίμων που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 
μπορεί να γίνεται αποκλειστικά από άτομα 
ειδικευμένα στον τομέα της ιατρικής, της 
διατροφής, της φαρμακευτικής ή άλλους 
επαγγελματίες υπεύθυνους για την 
υγειονομική περίθαλψη μητέρων και 
παιδιών και πρέπει να βασίζονται σε 
επιστημονικά στοιχεία τα οποία να είναι 
δυνατόν να επιβεβαιωθούν από 
ανεξάρτητους φορείς.

Or. pt
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Τροπολογία 126
Edvard Kožušník

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Για να καθίσταται δυνατή η 
αποτελεσματική παρακολούθηση, ο 
υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων η οποία 
διαθέτει στην αγορά τρόφιμα στα οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1, παράγραφος 1 
προβαίνει σε κοινοποίηση στην αρμόδια 
αρχή του κράτους μέλους όπου τίθενται 
σε εμπορία τα προϊόντα διαβιβάζοντας 
πρότυπο της σήμανσης που 
χρησιμοποιείται για το προϊόν. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους θέτει στη διάθεση του κοινού τους κανόνες που διέπουν 
την κοινοποίηση.

Τροπολογία 127
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα τρόφιμα που αναφέρονται στο άρθρο 
1 παράγραφος 1 συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις του άρθρου 7 και τις 
απαιτήσεις σύνθεσης και πληροφόρησης 
που προβλέπονται στο άρθρο 9.

1. Τα τρόφιμα στα οποία παραπέμπει το
άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 
άρθρου 7 και τις απαιτήσεις σύνθεσης και 
πληροφόρησης που προβλέπονται στο 
άρθρο 9.

Or. en
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Τροπολογία 128
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα τρόφιμα που αναφέρονται στο άρθρο 
1 παράγραφος 1 συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις του άρθρου 7 και τις 
απαιτήσεις σύνθεσης και πληροφόρησης 
που προβλέπονται στο άρθρο 9.

1. Τα τρόφιμα στα οποία παραπέμπει το
άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2 α
συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 
άρθρου 7 και τις απαιτήσεις σύνθεσης και 
πληροφόρησης που προβλέπονται στο 
άρθρο 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση προς την εισαγωγική πρόταση του άρθρου 1.2 α. Αυτή η διάταξη πρέπει να ισχύει 
για όλα τα τρόφιμα για εξειδικευμένη διατροφή.

Τροπολογία 129
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των γενικών 
απαιτήσεων των άρθρων 7 και 9 και 
λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 
2006/141/ΕΚ, την οδηγία 2006/125/ΕΚ 
και την οδηγία 1999/21/ΕΚ, καθώς και 
κάθε τεχνική και επιστημονική πρόοδο, η 
Επιτροπή θα εξουσιοδοτηθεί να θεσπίζει 
κατ' εξουσιοδότηση κανονισμούς, το 
αργότερο σε [2 έτη μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], 
σύμφωνα με το άρθρο 15, όσον αφορά τα 
ακόλουθα:

2. Με την επιφύλαξη των γενικών 
απαιτήσεων των άρθρων 7 και 9 και 
λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 
2006/141/ΕΚ, την οδηγία 2006/125/ΕΚ,
την οδηγία 1999/21/ΕΚ, την οδηγία
96/8/ΕΚ και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
41/2009, καθώς και κάθε τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο, η Επιτροπή θα 
εξουσιοδοτηθεί να θεσπίζει κατ' 
εξουσιοδότηση κανονισμούς για τα 
τρόφιμα στα οποία παραπέμπει το άρθρο 
1, παράγραφος 1 το αργότερο [2 έτη μετά 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού], σύμφωνα με το 
άρθρο 15, όσον αφορά τα ακόλουθα:
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ζητείται τα τρόφιμα που εμπίπτουν στο πεδίο του παρόντος κανονισμού να παρέχουν ουσιώδεις 
πληροφορίες επιπρόσθετες εκείνων που απαιτούνται από τις γενικές διατάξεις για τη σήμανση 
των τροφίμων και τούτο για να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση τους. Οι ειδικές διατάξεις για 
τη σήμανση που διέπουν αυτές τις ομάδες τροφίμων θα τύχουν ανασκόπησης και θα 
επαναδιατυπωθούν υπό τη μορφή κατ' εξουσιοδότηση πράξεων.

Τροπολογία 130
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των γενικών 
απαιτήσεων των άρθρων 7 και 9 και 
λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 
2006/141/ΕΚ, την οδηγία 2006/125/ΕΚ 
και την οδηγία 1999/21/ΕΚ, καθώς και 
κάθε τεχνική και επιστημονική πρόοδο, η 
Επιτροπή θα εξουσιοδοτηθεί να θεσπίζει 
κατ' εξουσιοδότηση κανονισμούς, το 
αργότερο σε [2 έτη μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], 
σύμφωνα με το άρθρο 15, όσον αφορά τα 
ακόλουθα:

2. Με την επιφύλαξη των γενικών 
απαιτήσεων των άρθρων 7 και 9 και 
λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 
2006/141/ΕΚ, την οδηγία 2006/125/ΕΚ,
την οδηγία 1999/21/ΕΚ και τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 41/2009, καθώς και κάθε 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο, η 
Επιτροπή θα εξουσιοδοτηθεί να θεσπίζει 
κατ' εξουσιοδότηση κανονισμούς για τα 
τρόφιμα στα οποία παραπέμπει το άρθρο 
1, παράγραφος 1 το αργότερο [2 έτη μετά 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού], σύμφωνα με το 
άρθρο 15, όσον αφορά τα ακόλουθα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να γίνεται ειδική μνεία της ισχύουσας νομοθεσίας περί σήμανσης των χωρίς 
γλουτένη τροφίμων.

Τροπολογία 131
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των γενικών 
απαιτήσεων των άρθρων 7 και 9 και 
λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 
2006/141/ΕΚ, την οδηγία 2006/125/ΕΚ 
και την οδηγία 1999/21/ΕΚ, καθώς και 
κάθε τεχνική και επιστημονική πρόοδο, η 
Επιτροπή θα εξουσιοδοτηθεί να θεσπίζει 
κατ' εξουσιοδότηση κανονισμούς, το 
αργότερο σε [2 έτη μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], 
σύμφωνα με το άρθρο 15, όσον αφορά τα 
ακόλουθα:

2. Με την επιφύλαξη των γενικών 
απαιτήσεων των άρθρων 7 και 9 και 
λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 
2006/141/ΕΚ, την οδηγία 2006/125/ΕΚ,
την οδηγία 1999/21/ΕΚ και τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 41/2009, καθώς και κάθε 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο, η 
Επιτροπή θα εξουσιοδοτηθεί να θεσπίζει 
κατ' εξουσιοδότηση κανονισμούς για τα 
τρόφιμα στα οποία παραπέμπει το άρθρο 
1, παράγραφος 1 το αργότερο [2 έτη μετά 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού], σύμφωνα με το 
άρθρο 15, όσον αφορά τα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 132
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των γενικών 
απαιτήσεων των άρθρων 7 και 9 και 
λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 
2006/141/ΕΚ, την οδηγία 2006/125/ΕΚ
και την οδηγία 1999/21/ΕΚ, καθώς και 
κάθε τεχνική και επιστημονική πρόοδο, η 
Επιτροπή θα εξουσιοδοτηθεί να θεσπίζει 
κατ' εξουσιοδότηση κανονισμούς, το 
αργότερο σε [2 έτη μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], 
σύμφωνα με το άρθρο 15, όσον αφορά τα 
ακόλουθα:

2. Με την επιφύλαξη των γενικών 
απαιτήσεων των άρθρων 7 και 9 και 
λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 
2006/141/ΕΚ, την οδηγία 2006/125/ΕΚ,
την οδηγία 1999/21/ΕΚ και τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 41/2009, καθώς και κάθε 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο, η 
Επιτροπή θα εξουσιοδοτηθεί να θεσπίζει 
κατ' εξουσιοδότηση κανονισμούς, το 
αργότερο σε [2 έτη μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], 
σύμφωνα με το άρθρο 15, όσον αφορά τα 
ακόλουθα:

Or. fr
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Τροπολογία 133
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των γενικών 
απαιτήσεων των άρθρων 7 και 9 και 
λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 
2006/141/ΕΚ, την οδηγία 2006/125/ΕΚ και 
την οδηγία 1999/21/ΕΚ, καθώς και κάθε 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο, η 
Επιτροπή θα εξουσιοδοτηθεί να θεσπίζει 
κατ' εξουσιοδότηση κανονισμούς, το 
αργότερο σε [2 έτη μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], 
σύμφωνα με το άρθρο 15, όσον αφορά τα 
ακόλουθα:

2. Με την επιφύλαξη των γενικών 
απαιτήσεων των άρθρων 7 και 9 και 
λαμβάνοντας υπόψη την οδηγία 
2006/141/ΕΚ, την οδηγία 2006/125/ΕΚ, 
την οδηγία 1999/21/ΕΚ και την οδηγία
96/8/ΕΚ, καθώς και κάθε τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο, η Επιτροπή θα 
εξουσιοδοτηθεί να θεσπίζει κατ' 
εξουσιοδότηση κανονισμούς, το αργότερο 
σε [2 έτη μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού], 
σύμφωνα με το άρθρο 15, όσον αφορά τα 
ακόλουθα:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με την τροπολογία στο άρθρο 1, παράγραφος 1 σχετικά με την διατήρηση στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσης πρότασης κανονισμού των τροφίμων που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν σε δίαιτες μειωμένων θερμίδων για απώλεια βάρους.

Τροπολογία 134
Olga Sehnalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) τη διαδικασία κοινοποίησης για τη 
διάθεση στην αγορά ενός τροφίμου που 
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, 
προκειμένου να διευκολυνθεί η 
αποτελεσματική παρακολούθηση του 
τροφίμου αυτού, βάσει της οποίας οι 
επιχειρήσεις τροφίμων θα ενημερώνουν 
την αρμόδια αρχή του(των) κράτους(-ών) 

διαγράφεται
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μέλους(-ών) στην αγορά του οποίου 
διατίθεται το προϊόν·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία 4.

Τροπολογία 135
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) τη διεργασία για τη διάθεση στην 
αγορά τροφίμου στο οποίο παραπέμπει το 
άρθρο 1, παράγραφος 1 το οποίο είναι 
αποτέλεσμα επιστημονικών και 
τεχνολογικών καινοτομιών που δεν 
τηρούν τους κανόνες σχετικά με τη 
σύνθεση τους οποίους ορίζουν οι κατ' 
εξουσιοδότηση κανονισμοί·

Or. en

Τροπολογία 136
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) τις απαιτήσεις για τις πληροφορίες 
που πρέπει να παρέχονται για τις παιδικές 
τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά, ώστε 
να διασφαλίζεται επαρκής ενημέρωση 
σχετικά με τις κατάλληλες πρακτικές 
διατροφής.

(στ) τις απαιτήσεις για τις πληροφορίες 
που πρέπει να παρέχονται σχετικά με 
συστάσεις για την αρμόζουσα χρήση των 
τροφίμων στα οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1, παράγραφος 1·

Or. en
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Τροπολογία 137
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) τη διεργασία για τη διάθεση στην 
αγορά τροφίμου στο οποίο παραπέμπει το 
άρθρο 1, παράγραφος 1 το οποίο είναι 
αποτέλεσμα επιστημονικών και 
τεχνολογικών καινοτομιών που δεν 
τηρούν τους κανόνες σχετικά με τη 
σύνθεση τους οποίους ορίζουν οι κατ' 
εξουσιοδότηση κανονισμοί·

Or. en

Τροπολογία 138
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) με την επιφύλαξη των κριτηρίων 
για τα επίπεδα ορισμένων ουσιών που 
επιμολύνουν τα οποία ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1881/2006 της 
Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 2006 για 
καθορισμό μέγιστων επιτρεπτών 
επιπέδων για ορισμένες ουσίες οι οποίες 
επιμολύνουν τα τρόφιμα1, στη διάρκεια 
της μεταβατικής περιόδου που ορίζεται 
στο άρθρο 18 ισχύουν τα μικροβιολογικά 
κριτήρια τα οποία ορίζονται στον 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 της 
Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί 
μικροβιολογικών κριτηρίων για τα 
τρόφιμα2 για τα με βάση το γάλα 
ροφήματα που προορίζονται για μικρά 
παιδιά τα οποία διατίθενται επί του 
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παρόντος στην αγορά·
______________
1 ΕΕ L 364, 20.12.2006, σ. 5.
2 ΕΕ L 338, 22.12.2005, σ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προϊόντα, περιλαμβανομένων των ροφημάτων με βάση το γάλα που 
προορίζονται για μικρά παιδιά, που επί του παρόντος διατίθενται στην αγορά πληρούν τα 
κριτήρια ασφαλείας των τροφίμων που ορίζονται για μικρά παιδιά, οι εν λόγω διατάξεις πρέπει 
να διατηρηθούν έως ότου να παρουσιασθεί η γνώμη της EFSA και τούτο για να συνεχίζεται η 
παροχή υψηλού επιπέδου ασφαλείας που να είναι το αρμόζον για αυτή την ευπαθή ομάδα 
καταναλωτών.

Τροπολογία 139
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ β) τις απαιτήσεις για τις πληροφορίες 
που πρέπει να παρέχονται σχετικά με 
συστάσεις για την αρμόζουσα χρήση των 
τροφίμων στα οποία παραπέμπει το 
άρθρο 1, παράγραφος 1·

Or. en

Τροπολογία 140
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ β) έως τη λήξη της μεταβατικής 
περιόδου του άρθρου 18, παράγραφος 1 
και αφού προβεί σε διαβούλευση με την 
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Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο έκθεση με θέμα τη 
σκοπιμότητα της θέσπισης ειδικών 
διατάξεων σε σχέση με τη σύσταση και 
τη σήμανση του γάλακτος που 
προορίζεται για μικρά παιδιά όσον αφορά 
τις διατροφικές ανάγκες, τη μορφή 
κατανάλωσης, την πρόσληψη θρεπτικών 
στοιχείων και τα επίπεδα έκθεσης των 
μικρών παιδιών σε ουσίες που 
επιμολύνουν και παρασιτοκτόνα 
λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορετική 
νομοθεσία που διέπει τα συνήθη τρόφιμα 
και τα τρόφιμα που προορίζονται για 
βρέφη και μικρά παιδιά. Βάσει των 
συμπερασμάτων της εν λόγω έκθεσης, η 
Επιτροπή:
(i) αποφασίζει ότι δεν υπάρχει ανάγκη 
ειδικών διατάξεων όσον αφορά τη 
σύσταση και τη σήμανση των με βάση το 
γάλα ροφημάτων που προορίζονται για 
μικρά παιδιά· είτε
(ii) υποβάλλει σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 114 της ΣΛΕΕ 
οιεσδήποτε κατάλληλες προτάσεις 
τροποποίησης του παρόντος κανονισμού 
και τροποποιεί τις σχετικές κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις για να 
περιλαμβάνουν τις σχετικές ειδικές 
διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα με βάση το γάλα ροφήματα που προορίζονται για μικρά παιδιά κυκλοφορούν επί του παρόντος 
στην ευρωπαϊκή αγορά σύμφωνα με τις διατάξεις που καθορίζονται στην οδηγία πλαίσιο 
2009/39/ΕΚ. Για να συνεχισθεί η παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας για μία ομάδα ιδιαιτέρως 
ευπαθών καταναλωτών, θα ήταν συνεπώς χρήσιμο να διατυπώσει η EFSA επιστημονική γνώμη 
σχετικά με το εάν είναι επιθυμητό να περιληφθούν ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τη σύνθεση και 
τη σήμανση αυτών των προϊόντων στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις της Επιτροπής.
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Τροπολογία 141
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10 α
Διατάξεις που αφορούν τα τρόφιμα για 

την αντιμετώπιση της καταβολής έντονης 
μυϊκής προσπάθειας, κυρίως για τους 

αθλητές
Το αργότερο, την …*, η Επιτροπή, μετά 
από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή 
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
σχετικά με τις ειδικές ανάγκες διατροφής 
των αθλητών, λαμβανομένων υπόψη των 
ειδικών φυσιολογικών συνθηκών τους και 
των διατροφικών αναγκών τους λόγω της 
προπόνησης και των αγώνων, 
παρουσιάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
προτεινόμενη νομοθετική στρατηγική για 
τα "τρόφιμα για την αντιμετώπιση της 
καταβολής έντονης μυϊκής προσπάθειας, 
κυρίως για τους αθλητές" με σκοπό να 
τους εξασφαλίσει τρόφιμα με τα 
κατάλληλα θρεπτικά χαρακτηριστικά, να 
δεσμεύσει ουσιαστικά την ευθύνη των 
φορέων ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν θα 
περιέχουν αναβολικές ουσίες, θα 
προσδιορίζονται οι όροι χρησιμοποίησης 
των θρεπτικών συστατικών και άλλων 
ουσιών που θα παρουσίαζαν ενδιαφέρον 
και θα προελάμβαναν κάθε κίνδυνο στο 
πλαίσιο των αθλητικών δραστηριοτήτων, 
θα παρέχουν ενημέρωση για κατάλληλη 
και ασφαλή χρησιμοποίηση των 
τροφίμων για αθλητές καθώς και 
κατάλληλους ισχυρισμούς για τους 
αθλητές.
Βάσει της εν λόγω έκθεσης, η Επιτροπή:
α) είτε αποφασίζει ότι δεν είναι 
απαραίτητο να εγκρίνει ειδικές διατάξεις 
όσον αφορά την σύνθεση και την 
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σήμανση των "τροφίμων για την 
αντιμετώπιση της καταβολής έντονης 
μυϊκής προσπάθειας, κυρίως για τους 
αθλητές", οπότε και διευκρινίζει τις 
τροποποιήσεις ή τα κείμενα εφαρμογής 
των γενικών νομοθετικών κειμένων που 
θεωρεί απαραίτητο να επιφέρει για την 
επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων·
β) είτε, σύμφωνα με την προβλεπόμενη 
από το άρθρο 114 της Συνθήκης για την 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
διαδικασία, παρουσιάσει κατάλληλες 
προτάσεις με σκοπό την τροποποίηση του 
παρόντος κανονισμού και τροποποιήσει 
τια σχετικές κατ' εξουσιοδότηση πράξεις 
προκειμένου να περιλάβει σε αυτές τις 
αντίστοιχες ειδικές διατάξεις, σύμφωνα 
με το άρθρο 15 του παρόντος κανονισμού.
______________
*ΕΕ: να εισαχθεί η ημερομηνία: ένα έτος 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. fr

Τροπολογία 142
Olga Sehnalová

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10 α
Γάλατα που προορίζονται για μικρά 

παιδιά
Το αργότερο …* η Επιτροπή, αφού 
συμβουλευθεί την Ευρωπαϊκή Αρχή για 
την Ασφάλεια των Τροφίμων, υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο σχετικά με τη σκοπιμότητα 
της θέσπισης ειδικών διατάξεων όσον 
αφορά τη σύσταση και τη σήμανση των 
διαφόρων μορφών γάλακτος που 
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προορίζεται για μικρά παιδιά. Βάσει των 
συμπερασμάτων της εν λόγω έκθεσης, η 
Επιτροπή:
(α) αποφασίζει ότι δεν υπάρχει ανάγκη 
ειδικών διατάξεων όσον αφορά τη 
σύσταση και τη σήμανση των διαφόρων 
μορφών γάλακτος που προορίζονται για 
μικρά παιδιά· είτε
(β) υποβάλλει σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 114 της ΣΛΕΕ 
οιεσδήποτε κατάλληλες προτάσεις 
τροποποίησης του παρόντος κανονισμού 
και τροποποιεί τις σχετικές κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις για να 
περιλαμβάνουν τις σχετικές ειδικές 
διατάξεις σύμφωνα με το άρθρο 15 του 
παρόντος κανονισμού.
____________
* ΕΕ: να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 2 
έτη μετά την έναρξη εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση στην τροπολογία 3.

Τροπολογία 143
Iliana Ivanova

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Το αργότερο σε [2 έτη μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], η Επιτροπή θα καταρτίσει και 
εν συνεχεία θα επικαιροποιεί, με 
εκτελεστικούς κανονισμούς, έναν 
κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις 
επιτρεπόμενες ουσίες που πληρούν τις 
προϋποθέσεις της παραγράφου 1. Η 
καταχώρηση μιας ουσίας στον κατάλογο 

2. Το αργότερο σε [2 έτη μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], η Επιτροπή καταρτίζει και εν 
συνεχεία θα επικαιροποιεί με εκτελεστικές 
πράξεις έναν κατάλογο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης με τις επιτρεπόμενες ουσίες που 
πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 
1. Η καταχώρηση μιας ουσίας στον 
κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα περιλαμβάνει 
τις προδιαγραφές της ουσίας, και, κατά 
περίπτωση, θα προσδιορίζει τους όρους 
χρήσης και τα εφαρμοστέα κριτήρια 
καθαρότητας. Οι εν λόγω εκτελεστικοί 
κανονισμοί θα θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 14 παράγραφος 2. Για δεόντως 
αιτιολογημένους λόγους επείγοντος 
χαρακτήρα σε σχέση με ανακύπτοντες 
κινδύνους για την υγεία, η Επιτροπή θα
θεσπίζει εκτελεστικές πράξεις που θα 
τίθενται άμεσα σε εφαρμογή, με σκοπό την 
επικαιροποίηση του καταλόγου σύμφωνα 
με το άρθρο 14 παράγραφος 3.

περιλαμβάνει τις προδιαγραφές της ουσίας, 
και, κατά περίπτωση, θα προσδιορίζει τους 
όρους χρήσης και τα εφαρμοστέα κριτήρια 
καθαρότητας. Οι εν λόγω εκτελεστικές 
πράξεις θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία εξέτασης που προβλέπεται στο 
άρθρο 14 παράγραφος 2. Για δεόντως 
αιτιολογημένους λόγους επείγοντος 
χαρακτήρα σε σχέση με ανακύπτοντες 
κινδύνους για την υγεία, η Επιτροπή 
θεσπίζει εκτελεστικές πράξεις που θα 
τίθενται άμεσα σε εφαρμογή, με σκοπό την 
επικαιροποίηση του καταλόγου σύμφωνα 
με το άρθρο 14 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 144
Emma McClarkin, Edvard Kožušník

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Σε στενή συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων η Επιτροπή παρέχει τις δέουσες 
τεχνικές οδηγίες και τα εργαλεία για να 
συνδράμει τους υπευθύνους των 
επιχειρήσεων τροφίμων, ιδίως δε τις ΜΜΕ, 
στην προετοιμασία και την υποβολή της 
αίτησης για επιστημονική αξιολόγηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την αίτηση χρειάζεται ειδική καθοδήγηση.

Τροπολογία 145
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η οδηγία 96/8/ΕΚ και ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 41/2009 καταργούνται από 
[την πρώτη ημέρα του μήνα μετά τη 
συμπλήρωση 2 ετών από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος
κανονισμού].

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η κατάργηση της παραπομπής στα τρόφιμα χωρίς γλουτένη συνεπάγεται ότι ξεχνά κανείς τους 
ανθρώπους που πάσχουν από κοιλιοκάκη, οι οποίοι δεν έχουν άλλη επιλογή άτομα από ένα διά 
βίου καθεστώς ειδικής διατροφής. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να διατηρηθεί αυτή η διάταξη.

Τροπολογία 146
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η οδηγία 96/8/ΕΚ και ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 41/2009 καταργούνται από 
[την πρώτη ημέρα του μήνα μετά τη 
συμπλήρωση 2 ετών από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού].

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 147
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η οδηγία 96/8/ΕΚ και ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 41/2009 καταργούνται από 
[την πρώτη ημέρα του μήνα μετά τη 
συμπλήρωση 2 ετών από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού].

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 96/8/ΕΚ και ο κανονισμός (ΕΚ) 41/2009 δεν πρέπει να καταργηθούν.

Τροπολογία 148
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η οδηγία 96/8/ΕΚ και ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 41/2009 καταργούνται από 
[την πρώτη ημέρα του μήνα μετά τη 
συμπλήρωση 2 ετών από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού].

διαγράφεται

Or. de

Τροπολογία 149
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η οδηγία 96/8/ΕΚ και ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 41/2009 καταργούνται από 
[την πρώτη ημέρα του μήνα μετά τη 
συμπλήρωση 2 ετών από την ημερομηνία 

διαγράφεται
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έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού].

Or. fr

Τροπολογία 150
Robert Rochefort

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η οδηγία 96/8/ΕΚ και ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 41/2009 καταργούνται από [την 
πρώτη ημέρα του μήνα μετά τη 
συμπλήρωση 2 ετών από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

2. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 41/2009 
καταργείται από [την πρώτη ημέρα του 
μήνα μετά τη συμπλήρωση 2 ετών από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού].

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με την τροπολογία στο άρθρο 1, παράγραφος 1 σχετικά με την διατήρηση στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσης πρότασης κανονισμού των τροφίμων που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν σε δίαιτες μειωμένων θερμίδων για απώλεια βάρους.

Τροπολογία 151
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα τρόφιμα που δεν συμμορφώνονται με
τον παρόντα κανονισμό, αλλά 
συμμορφώνονται με τις οδηγίες 
2009/39/ΕΚ και 96/8/ΕΚ, τους 
κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 41/2009 και (ΕΚ) 
αριθ. 953/2009, και έχουν επισημανθεί 
πριν από [2 έτη μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], μπορούν να συνεχίσουν να 
διατίθενται στην αγορά μετά την 

1. Τα τρόφιμα που δεν συμμορφώνονται 
προς τον παρόντα κανονισμό, αλλά 
συμμορφώνονται προς τις οδηγίες 
2009/39/ΕΚ και 96/8/ΕΚ, τους 
κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 41/2009 και (ΕΚ) 
αριθ. 953/2009, και έχουν επισημανθεί 
πριν από [5 έτη μετά την ημερομηνία 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], 
μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται 
στην αγορά μετά την ημερομηνία αυτή έως 
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ημερομηνία αυτή έως ότου εξαντληθούν τα 
αποθέματα.

ότου εξαντληθούν τα αποθέματα.

Or. en

Τροπολογία 152
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα τρόφιμα που δεν συμμορφώνονται με
τον παρόντα κανονισμό, αλλά 
συμμορφώνονται με τις οδηγίες 
2009/39/ΕΚ και 96/8/ΕΚ, τους 
κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 41/2009 και (ΕΚ) 
αριθ. 953/2009, και έχουν επισημανθεί 
πριν από [2 έτη μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], μπορούν να συνεχίσουν να 
διατίθενται στην αγορά μετά την 
ημερομηνία αυτή έως ότου εξαντληθούν τα 
αποθέματα.

1. Τα τρόφιμα που δεν συμμορφώνονται 
προς τον παρόντα κανονισμό, αλλά 
συμμορφώνονται προς τις οδηγίες 
2009/39/ΕΚ και 96/8/ΕΚ, τους 
κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 41/2009 και (ΕΚ) 
αριθ. 953/2009, και έχουν επισημανθεί 
πριν από [5 έτη μετά την ημερομηνία 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού], 
μπορούν να συνεχίσουν να διατίθενται 
στην αγορά μετά την ημερομηνία αυτή έως 
ότου εξαντληθούν τα αποθέματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να εξασφαλισθεί η ορθή επιβολή χρειάζεται να δοθεί επαρκής χρόνος σε όλα τα προϊόντα 
που επί του παρόντος κυκλοφορούν στην αγορά να προσαρμοσθούν στους νέους κανόνες.

Τροπολογία 153
Gianni Pittella

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 
σχετικά με την παροχή πληροφοριών για 
τα τρόφιμα στους καταναλωτές 
εφαρμόζεται στα τρόφιμα στα οποία 
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παραπέμπει το άρθρο 1, παράγραφος 1 
από ...*.
________________
* ΕΕ: να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 
τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος των κατ' 
εξουσιοδότηση κανονισμών στους 
οποίους παραπέμπει το άρθρο 10, 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 154
Matteo Salvini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 
εφαρμόζεται στα τρόφιμα στα οποία 
παραπέμπει το άρθρο 1, παράγραφος 1 
από ...*. 
_____________
*ΕΕ: να συμπληρωθεί η ημερομηνία: 
τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος των κατ' 
εξουσιοδότηση κανονισμών στους 
οποίους παραπέμπει το άρθρο 10, 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις θα καθορίζουν ειδικούς κανόνες σήμανσης για τα 
τρόφιμα που εμπίπτουν στο πεδίο του παρόντος κανονισμού, είναι πολύ σημαντικό να 
ευθυγραμμισθούν οι ημερομηνίες υλοποίησης των εν λόγω κατ' εξουσιοδότηση πράξεων και του 
αναθεωρημένου κανονισμού σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 
καταναλωτές με σκοπό να αποφευχθούν διπλές αλλαγές σήμανσης.

Τροπολογία 155
Iliana Ivanova
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 α
Πρόσβαση των ΜΜΕ στην εσωτερική 

αγορά
Σε στενή συνεργασία με όλους τους 
ενδιαφερομένους κύκλους συμφερόντων η 
Επιτροπή εγκρίνει αρμόζουσες 
κατευθυντήριες γραμμές για να 
βοηθηθούν οι επιχειρήσεις και ειδικότερα 
οι μικρές και μεσαίου μεγέθους 
επιχειρήσεις στη συμμόρφωσή τους προς 
τις απαιτήσεις που ορίζει ο παρών 
κανονισμός. Ανατίθεται στην Επιτροπή η 
εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις δυνάμει του άρθρου 15 για την 
έγκριση αυτών των κατευθυντηρίων 
γραμμών.

Or. en


