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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στόχοι της πρότασης

Η πρόταση της Επιτροπής αφορά την αναθεώρηση των κανόνων για τα τρόφιμα που 
προορίζονται για ειδική διατροφή, όπως αυτοί ορίζονται στην οδηγία πλαίσιο 2009/39/ΕΚ και 
τις εκτελεστικές πράξεις της.   Περισσότερα από τριάντα χρόνια μετά την έναρξη εφαρμογής 
τους, οι ουσιώδεις διατάξεις της οδηγίας δεν ανταποκρίνονται πια στις ανάγκες των 
καταναλωτών και στις τελευταίες εξελίξεις στην αγορά. Από τις συζητήσεις με τα κράτη 
μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη προκύπτει ότι η εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου
αντιμετωπίζει δυσκολίες, ιδίως σε σχέση με τις πιο πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις της 
Ένωσης, όπως η οδηγία (EK) αριθ. 1924/2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και 
υγείας και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα 
τρόφιμα στους καταναλωτές. 

Η Επιτροπή προτείνει την αναθεώρηση της οδηγίας πλαισίου, με την κατάργηση των γενικών 
κανόνων σχετικά με τα διαιτητικά τρόφιμα, αλλά τη διατήρηση ορισμένων από τις ρυθμίσεις 
για ειδικές κατηγορίες τροφίμων, που θεσπίζονται δυνάμει του εν λόγω πλαισίου.

Γενικά σχόλια 

Η συντάκτρια εκφράζει την ικανοποίησή της για την πρόταση της Επιτροπής και υποστηρίζει 
τη γενική προσέγγισή της, που διατηρεί τις οδηγίες για τα «παρασκευάσματα για βρέφη», 
«παιδικές τροφές» και «τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς», στη βάση μιας νέας 
οδηγίας πλαισίου που προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας σε μια ομάδα ευάλωτων 
καταναλωτών, αλλά εγκαταλείπει την έννοια των διαιτητικών τροφίμων, που ενδέχεται να 
είναι παραπλανητική για τους καταναλωτές και έχει οδηγήσει στον κατακερματισμό της 
αγοράς.

Η συντάκτρια προβλέπει ότι η προτεινόμενη απλοποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου θα 
περιορίσει το διοικητικό βάρος για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, και θα τονώσει την 
ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων αυτών. Η συντάκτρια αναμένει πως η μεταρρύθμιση 
αυτή θα προωθήσει την καινοτομία στο κομμάτι αυτό του τομέα των τροφίμων, το οποίο 
είναι ένα από τα ανταγωνιστικότερα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

Γλουτένη

Η Επιτροπή προτείνει να θεωρηθούν τα τρόφιμα για τους πάσχοντες από κοιλιοκάκη ως 
συνήθη τρόφιμα και να αποσυρθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 41/2009. Σε αντικατάσταση, η 
Επιτροπή προτείνει να ρυθμιστεί αυτή η συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμων στο πλαίσιο του 
κανονισμού σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας. Η συντάκτρια αναγνωρίζει τη 
σπουδαιότητα του ζητήματος και θεωρεί καταλληλότερη τη ρύθμιση αυτής της κατηγορίας 
τροφίμων στο πλαίσιο του νέου κανονισμού σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα 
τρόφιμα στους καταναλωτές, διατηρώντας ταυτόχρονα τους ισχύοντες κανόνες όσον αφορά 
τη σύνθεση και τη σήμανση των προϊόντων, άρα και το ίδιο επίπεδο προστασίας της υγείας 
που υπάρχει σήμερα.
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Γάλα που προορίζεται για μικρά παιδιά

Τα ονομαζόμενα «γάλατα ανάπτυξης» απευθύνονται σε μικρά παιδιά ηλικίας 1-3 ετών και 
συνιστούν μια διευρυνόμενη αγορά σε πολλά κράτη μέλη. Δεν θεσπίζονται συγκεκριμένοι 
ουσιαστικοί κανόνες για τα προϊόντα αυτά, τα οποία σήμερα, ορισμένες φορές αλλά όχι 
πάντοτε, κοινοποιούνται στις εθνικές αρχές δυνάμει της οδηγίας πλαισίου 2009/39/ΕΚ ως 
«τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή». Η συντάκτρια συμφωνεί με την πρόταση 
της Επιτροπής να ρυθμίζονται τα γάλατα αυτά μόνο στο πλαίσιο του κανονισμού σχετικά με 
τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας, καλεί όμως την Επιτροπή να εξετάσει τη 
σκοπιμότητα ειδικών διατάξεων όσον αφορά τη σύνθεση και τη σήμανση αυτών των 
προϊόντων.

Τρόφιμα για αθλητές

Σήμερα δεν υπάρχουν ειδικοί κανόνες για τη σύνθεση και τη σήμανση των τροφίμων για 
αθλητές. Τα τρόφιμα της κατηγορίας αυτής θεωρούνται «διαιτητικά τρόφιμα». Η Επιτροπή 
αναγνωρίζει ότι μια ειδική οδηγία ενδέχεται να παρεμποδίσει την καινοτομία στον τομέα 
αυτόν και προτείνει να περιληφθεί και η κατηγορία αυτή στον κανονισμό σχετικά με τους 
ισχυρισμούς διατροφής και υγείας. Η συντάκτρια συμφωνεί απολύτως με την προσέγγιση της 
Επιτροπής, που είναι βέβαιο ότι θα δώσει μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου και θα αναβαθμίσει 
την ενημέρωση και την προστασία των καταναλωτών.

Τρόφιμα αδυνατίσματος και διατροφή πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε θερμίδες

Η συντάκτρια συμφωνεί με την άποψη της Επιτροπής ότι η οδηγία 96/8/ΕΚ σχετικά με τα 
τρόφιμα αδυνατίσματος πρέπει να αποσυρθεί και ότι οι ίδιοι ουσιαστικοί κανόνες πρέπει να 
διατηρηθούν στο πλαίσιο του κανονισμού σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας.

Με δεδομένους τους κινδύνους που παρουσιάζουν για την υγεία οι ονομαζόμενες διατροφές 
πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε θερμίδες, οι οποίες αντιστοιχούν σε υποκατάστατα του 
συνόλου του διαιτολογίου κάτω των 800 kcal, η συντάκτρια εκφράζει την ανησυχία της για το 
γεγονός ότι δεν υπάρχουν σήμερα, σε επίπεδο ΕΕ, συγκεκριμένοι κανόνες για τη σύνθεση, τη 
σήμανση και τη χρήση τους. Αυτά τα διαιτολόγια πρέπει να διατίθενται μόνο υπό ιατρική 
παρακολούθηση και να ρυθμίζονται από την οδηγία αριθ. 1999/21/ΕΚ της Επιτροπής, 
σχετικά με τα διαιτητικά τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Θα 
πρέπει να υπάρχει μια ρήτρα εξαίρεσης για τα κράτη μέλη που δεν επιθυμούν να 
δεχθούν τα προϊόντα αυτά στο έδαφός τους. 

Πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση

Η Επιτροπή πρέπει να εξουσιοδοτηθεί να ορίσει, μέσω πράξεων κατ' εξουσιοδότηση, κανόνες 
όσον αφορά συγκεκριμένες απαιτήσεις για τη σύνθεση και τις πληροφορίες που αφορούν 
τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά, καθώς και τρόφιμα για ιατρικούς 
σκοπούς. Ωστόσο, η συντάκτρια δεν συμφωνεί με την άποψη ότι η Επιτροπή θα πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να τροποποιήσει τους ορισμούς για τα «παρασκευάσματα για βρέφη», 
«παιδικές τροφές», «τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς» κ.λπ., δεδομένου ότι αυτοί 
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αφορούν ουσιώδη στοιχεία της βασικής νομοθετικής πράξης και, συνεπώς, θα πρέπει να 
παραμείνουν στην αρμοδιότητα του νομοθέτη.

Καινοτομία

Λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική τεχνική και επιστημονική πρόοδο, η Επιτροπή πρέπει να 
εξουσιοδοτηθεί να επικαιροποιήσει ταχέως τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που έχουν 
εγκριθεί ως απόρροια του παρόντος κανονισμού. Αυτό θα ενισχύσει την καινοτομία στον 
ενδιαφερόμενο τομέα.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

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 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. Η 
καλύτερη εναρμόνιση των κανόνων θα 
τονώσει την ελεύθερη κυκλοφορία των 
αγαθών και θα συμβάλει στην 
απελευθέρωση του πραγματικού 
δυναμικού της ενιαίας αγοράς.

Or. en

Τροπολογία 2

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 

(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 
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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.

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. Με στόχο 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 καθορισμό ειδικών 
απαιτήσεων ως προς τη σύνθεση.
________
1 ΕΕ L 404, 30.12.2006, σ. 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα «τρόφιμα για αθλητές» θεωρούνται σήμερα «τρόφιμα που προορίζονται για ειδική 
διατροφή». Ωστόσο, δεν ορίζονται, σε επίπεδο ΕΕ, ιδιαίτερες απαιτήσεις για τη σύνθεση ή τη 
σήμανσή τους και το σύστημα κοινοποίησης έχει ως αποτέλεσμα μεγάλο διοικητικό βάρος και 
άνισες συνθήκες αγοράς στην ΕΕ. Για να ενισχυθεί η καινοτομία και να προωθηθεί η καλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τα «τρόφιμα για αθλητές» πρέπει να ρυθμίζονται μόνο από 
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τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006. Εφόσον ένας ισχυρισμός διατροφής ή υγείας εγκριθεί 
από την EFSA, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλες επιχειρήσεις (ιδίως ΜΜΕ).

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11a) Είναι συνεπώς αναγκαίο να 
καταργηθούν οι διαφορές στην ερμηνεία 
και να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες των 
κρατών μελών και των επιχειρήσεων 
όσον αφορά τον συνδυασμό των 
διαφόρων νομοθετικών πράξεων για τα 
τρόφιμα, με την απλούστευση του 
ρυθμιστικού περιβάλλοντος. Θα 
εξασφαλιστεί έτσι ότι παρόμοια προϊόντα 
αντιμετωπίζονται ισότιμα σε όλη την 
Ένωση και το πεδίο του ανταγωνισμού 
θα γίνει δικαιότερο για όλους τους 
παράγοντες στην εσωτερική αγορά, και 
ιδίως για τις ΜΜΕ. 

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Γενικές διατάξεις περί επισήμανσης 
περιέχονται στην οδηγία 2000/13/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για 
την προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών σχετικά με την 
επισήμανση, την παρουσίαση και την 
διαφήμιση των τροφίμων1. Αυτές οι 
γενικές απαιτήσεις επισήμανσης θα πρέπει, 
κατά γενικό κανόνα, να ισχύουν για τις 
κατηγορίες των τροφίμων που καλύπτονται 

(18) Γενικές διατάξεις περί επισήμανσης 
περιέχονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
1169/2011, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 
2000, για την παροχή πληροφοριών για τα 
τρόφιμα στους καταναλωτές1. Αυτές οι 
γενικές απαιτήσεις επισήμανσης θα πρέπει, 
κατά γενικό κανόνα, να ισχύουν για τις 
κατηγορίες των τροφίμων που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, ο 
παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να 
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από τον παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, ο 
παρών κανονισμός θα πρέπει επίσης να 
προβλέπει πρόσθετες απαιτήσεις ή 
παρεκκλίσεις από τις διατάξεις της 
οδηγίας 2000/13/ΕΚ, όπου είναι αναγκαίο, 
προκειμένου να επιτευχθούν οι ειδικοί 
στόχοι του παρόντος κανονισμού.

προβλέπει πρόσθετες απαιτήσεις ή 
παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, όπου 
είναι αναγκαίο, προκειμένου να 
επιτευχθούν οι ειδικοί στόχοι του παρόντος 
κανονισμού.

____________________ ____________________

1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. 1 ΕΕ L 304, 22.11.2011, σ. 18.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μετά την έγκριση της πρότασης της Επιτροπής για έναν κανονισμό σχετικά με τα τρόφιμα για 
βρέφη και τα μικρά παιδιά και με τα τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, η οδηγία
2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000 για 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επισήμανση, την παρουσίαση 
και τη διαφήμιση των τροφίμων αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την παροχή 
πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές.

Τροπολογία 5

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 

(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. Έχει ιδιαίτερη σημασία η 
Επιτροπή να διεξάγει τις κατάλληλες 
διαβουλεύσεις στο πλαίσιο των οικείων 
προπαρασκευαστικών εργασιών, 
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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. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία η Επιτροπή να διεξάγει 
τις κατάλληλες διαβουλεύσεις στο πλαίσιο 
των οικείων προπαρασκευαστικών 
εργασιών, συμπεριλαμβανομένων και των 
εργασιών σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η 
Επιτροπή οφείλει να διασφαλίζει, κατά την 
προετοιμασία και σύνταξη των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και απαραίτητη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

συμπεριλαμβανομένων και των εργασιών 
σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή 
οφείλει να διασφαλίζει, κατά την 
προετοιμασία και σύνταξη των κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεων, την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και απαραίτητη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Or. en

Αιτιολόγηση
Σύμφωνα με το άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, "με νομοθετική πράξη μπορεί να ανατίθεται στην 
Επιτροπή η εξουσία έκδοσης μη νομοθετικών πράξεων γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή 
τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής πράξης". Ωστόσο, η προσαρμογή 
των ορισμών αφορά ένα ουσιώδες στοιχείο της νομοθετικής πράξης και δεν πρέπει να 
αποτελέσει αντικείμενο εξουσιοδότησης προς την Επιτροπή. Βλ. επίσης την τροπολογία της 
συντάκτριας στο άρθρο 2, παράγραφος 3, της πρότασης.
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Τροπολογία 6

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.

Or. en

Αιτιολόγηση
Η συντάκτρια υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής για την εφαρμογή μιας απλουστευμένης 
διαδικασίας σχετικά με την καινοτομία, που θα επιτρέψει την επικαιροποίηση των σχετικών 
κατ' εξουσιοδότηση πράξεων σε περίπτωση που ένας φορέας της αγοράς αποδείξει την επίτευξη 
προόδου σε τεχνικά ή επιστημονικά πεδία.

Τροπολογία 7

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 

(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. Ο πρόσφατα 
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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.

εγκριθείς κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 
1169/2011, για την παροχή πληροφοριών 
για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, 
προβλέπει την έγκριση από την Επιτροπή 
εκτελεστικών πράξεων που ρυθμίζουν την 
εκούσια πληροφόρηση σχετικά με την 
πιθανή και μη σκόπιμη παρουσία στο 
τρόφιμο ενός συστατικού που προκαλεί 
αλλεργίες ή δυσανεξία. Για λόγους 
συνοχής και απλοποίησης του νομικού 
πλαισίου, πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή 
η εντολή, βάσει του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθ. 1169/2001 να εγκρίνει επίσης 
εκτελεστικές πράξεις που ρυθμίζουν την 
εκούσια πληροφόρηση σχετικά με την 
απουσία ή την περιορισμένη παρουσία 
στα τρόφιμα ουσιών που προκαλούν 
δυσανεξία, όπως η γλουτένη και η 
λακτόζη, και να αποσύρει τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 41/2009. Είναι απαραίτητο να 
τροποποιηθεί προς την κατεύθυνση αυτήν 
ο κανονισμός για την παροχή 
πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 
καταναλωτές, καθώς και να εγκριθούν 
από την Επιτροπή οι απαιτούμενες 
εκτελεστικές πράξεις πριν από την έναρξη 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η 
σχετική εκτελεστική πράξη πρέπει να 
διατηρεί τις ενδείξεις «χωρίς γλουτένη» 
και «πολύ χαμηλή ποσότητα γλουτένης» 
στα τρόφιμα και τις συνδεδεμένες 
προϋποθέσεις χρήσης τους όπως 
ρυθμίζονται σήμερα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 41/2009, προσφέροντας, 
συνεπώς, το ίδιο επίπεδο προστασίας 
στους καταναλωτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει να θεωρηθούν τα τρόφιμα για τους πάσχοντες από κοιλιοκάκη ως συνήθη 
τρόφιμα, να αποσυρθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 41/2009, σχετικά με τα διαιτητικά τρόφιμα 
που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και να ρυθμιστούν οι σχετικές ενδείξεις στο 
πλαίσιο του κανονισμού σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας. Ωστόσο, η 
συντάκτρια προτιμά να ρυθμίζονται οι ενδείξεις «χωρίς γλουτένη» και «πολύ χαμηλή ποσότητα 
γλουτένης» στο πλαίσιο του κανονισμού σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα 
στους καταναλωτές, που ήδη προβλέπει την έγκριση ειδικών κανόνων σχετικά με την ένδειξη 
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για την παρουσία ουσιών που προκαλούν αλλεργία ή δυσανεξία.

Τροπολογία 8

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 
πλαισίου, 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 
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 
αποκλειστικά 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 
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τη σήμανση του γάλακτος που 
προορίζεται για μικρά παιδιά και να 
προτείνει σχετικά μέτρα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Currently, 'milk intended for young children' is not regulated under Commission Directive 
2006/141/EC or under Commission Directive 2006/125/EC. In order to secure a high level of 
protection for a group of particularly vulnerable consumers, it is of high importance that 
these products are regulated under Regulation (EC) No 1924/2006 on nutrition and health 
claims made on food. This would moreover ensure a more efficient functioning of the internal 
market in these milks. Furthermore, the Commission should examine the need for specific 
rules on the composition and labelling of such milks.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27β) 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 της Επιτροπής. Ωστόσο, τα 
κράτη μέλη πρέπει να έχουν τη 
δυνατότητα να μην επιτρέπουν τα 
διαιτολόγια αυτά στο έδαφός τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πέραν των υποκατάστατων γεύματος των 200-400 kcal και των υποκατάστατων του συνόλου 
του διαιτολογίου μεταξύ 800 και 1200 kcal, δεν υπάρχουν σήμερα συγκεκριμένοι κανόνες σε 
επίπεδο ΕΕ για τη σύσταση, τη σήμανση και τη χρήση των διαιτολογίων αυτών. Ενώ οι 
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προηγούμενες κατηγορίες θα πρέπει να ρυθμιστούν στο πλαίσιο του κανονισμού σχετικά με τους 
ισχυρισμούς διατροφής και υγείας, τα διαιτολόγια αυτά πρέπει να ρυθμίζονται στη βάση του 
κανονισμού αριθ. 1999/21/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με τα διαιτητικά τρόφιμα που 
προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, λόγω των κινδύνων που παρουσιάζουν για την 
υγεία. Ωστόσο, τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν τη δυνατότητα να απαγορεύουν τα 
διαιτολόγια αυτά στο έδαφός τους.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27γ) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 882/2004, του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
29ης Απριλίου 2004, για τη διενέργεια 
επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης 
προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και 
τροφίμων και προς τους κανόνες για την 
υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων1, 
τα κράτη μέλη πρέπει να διενεργούν 
ελέγχους της συμμόρφωσης των 
επιχειρήσεων με τον κανονισμό αυτόν και 
με τις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις που 
εγκρίνονται δυνάμει του ίδιου 
κανονισμού, σύμφωνα με μια προσέγγιση 
βάσει κινδύνου.
____________________

1 ΕΕ L 165, 30.4.2004, σ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) οι ορισμοί «επισήμανση» και 
«προσυσκευασμένο τρόφιμο» που 
καθορίζονται στα σημεία α) και β) του 

β) οι ορισμοί «προσυσκευασμένο τρόφιμο» 
και «επισήμανση» που καθορίζονται στα 
σημεία α) και β) του άρθρου 2 παράγραφος 
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άρθρου 1 παράγραφος 3 της οδηγίας 
2000/13/ΕΚ·

2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1169/2011· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή προς τον πρόσφατα εγκριθέντα κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 σχετικά με την 
παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, που αντικατέστησε την οδηγία 
2000/13/ΕΚ.

Τροπολογία 12

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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση
Στο άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορίζεται ότι με 
νομοθετική πράξη μπορεί να ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία έκδοσης μη νομοθετικών 
πράξεων γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της 
νομοθετικής πράξης. Ωστόσο, η προσαρμογή των ορισμών αφορά ένα ουσιώδες στοιχείο της 
νομοθετικής πράξης και δεν πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο εξουσιοδότησης προς την 
Επιτροπή.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή προς τον πρόσφατα εγκριθέντα κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα τρόφιμα που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1 επιτρέπεται να διατίθενται 
στη λιανική αγορά μόνο με τη μορφή 
προσυσκευασμένων τροφίμων.

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή προς τον πρόσφατα εγκριθέντα κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10α
Γάλα που προορίζεται για μικρά παιδιά

Το αργότερο την 1η Ιουλίου 2014, η 
Επιτροπή, αφού συμβουλευθεί την 
ευρωπαϊκή αρχή για την ασφάλεια των 
τροφίμων, υποβάλλει έκθεση στο 
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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.
Βάσει των συμπερασμάτων της εν λόγω 
έκθεσης, η Επιτροπή:
α) αποφασίζει πως δεν υπάρχει ανάγκη 
ειδικών διατάξεων σε σχέση με τη 
σύσταση και τη σήμανση του γάλακτος 
που προορίζεται για μικρά παιδιά· 
β) υποβάλλει, σύμφωνα με τη διαδικασία 
του άρθρου 114 της ΣΛΕΕ, κατάλληλες 
προτάσεις για την τροποποίηση του
παρόντος κανονισμού·
και 
τροποποιεί τις σχετικές κατ' 
εξουσιοδότηση πράξεις ώστε να 
περιληφθούν οι αναγκαίες διατάξεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 15.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλές εθνικές υγειονομικές αρχές φαίνεται πως αμφιβάλουν για την προστιθέμενη αξία του 
λεγόμενου "γάλακτος ανάπτυξης" ή "για μικρά παιδιά" και/ή θεωρούν ότι έχει υπερβολική 
ζάχαρη, αρωματικά συστατικά ή πρόσθετα στοιχεία, ενώ ένας μικρός αριθμός ενώσεων 
επαγγελματιών της υγείας υποστηρίζει τη λήψη τέτοιου γάλακτος ως μέρος της καθημερινής 
διατροφής των μικρών παιδιών. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο να έχουμε την επιστημονική γνώμη 
της EFSA, όσον αφορά τη σκοπιμότητα της συμπερίληψης ειδικών απαιτήσεων για τη σύνθεση 
και τη σήμανση των προϊόντων αυτών στις κατ' εξουσιοδότηση πράξεις της Επιτροπής για τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής ηλικίας ή τις βρεφικές τροφές.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα τρόφιμα που αναφέρονται στο άρθρο 
1 παράγραφος 1 συμμορφώνονται με τις 
απαιτήσεις του άρθρου 7 και τις 

διαγράφεται
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απαιτήσεις σύνθεσης και πληροφόρησης 
που προβλέπονται στο άρθρο 9.

Or. en

Αιτιολόγηση

Περιττή επανάληψη των άρθρων 7 και 9.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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:

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 πράξεις, το αργότερο 
σε [2 έτη μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού], 
σύμφωνα με το άρθρο 15, όσον αφορά τα 
ακόλουθα:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εγκεκριμένη πάγια διατύπωση είναι "κατ' εξουσιοδότηση πράξεις", σε όλες τις διατάξεις του 
είδους αυτού.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – πρώτο εδάφιο

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων των 
άρθρων 7 και 9 και λαμβάνοντας υπόψη τη 
σχετική τεχνική και επιστημονική πρόοδο, 
η Επιτροπή θα επικαιροποιεί τους κατ' 

3. Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων των 
άρθρων 7 και 9 και λαμβάνοντας υπόψη τη 
σχετική τεχνική και επιστημονική πρόοδο, 
η Επιτροπή θα επικαιροποιεί τους κατ' 
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εξουσιοδότηση κανονισμούς που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2, σύμφωνα 
με το άρθρο 15. 

εξουσιοδότηση πράξεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 2, σύμφωνα με το άρθρο 
15.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εγκεκριμένη πάγια διατύπωση είναι "κατ' εξουσιοδότηση πράξεις", σε όλες τις διατάξεις του 
είδους αυτού.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 α (νέο)
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011
Άρθρο 36, παράγραφος 3, στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18α (νέο)
Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1169/2011
Στο άρθρο 36 παράγραφος 3 του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο: 
«α α) πληροφορίες σχετικά με την 
ενδεχόμενη απουσία ή μειωμένη 
παρουσία στα τρόφιμα ουσιών που 
μπορεί να προκαλέσουν δυσανεξία, όπως 
η γλουτένη και η λακτόζη·»

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή προτείνει να θεωρηθούν τα τρόφιμα για τους πάσχοντες από κοιλιοκάκη ως συνήθη 
τρόφιμα, να αποσυρθεί ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 41/2009, σχετικά με τα διαιτητικά τρόφιμα 
που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και να ρυθμιστούν οι σχετικές ενδείξεις στο 
πλαίσιο του κανονισμού σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας. Ωστόσο, η 
συντάκτρια προτιμά να ρυθμίζονται οι ενδείξεις «χωρίς γλουτένη» και «πολύ χαμηλή ποσότητα 
γλουτένης» στο πλαίσιο του κανονισμού σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα 
στους καταναλωτές, που ήδη προβλέπει την έγκριση ειδικών κανόνων σχετικά με την ένδειξη 
για την παρουσία ουσιών που προκαλούν αλλεργία ή δυσανεξία.
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