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Τροπολογία 7
Henri Weber

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα τρόφιμα που 
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 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα τρόφιμα που 
προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά, 
για τα τρόφιμα που προορίζονται για 
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς καθώς και για 
άλλα τρόφιμα που προορίζονται για 
ειδική διατροφή (υποβληθείσα από την 
Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 114 της 
Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης)(Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Or. fr

Τροπολογία 8
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Tiziano Motti, Lara Comi, Andrea 
Zanoni

Πρόταση κανονισμού
Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα τρόφιμα που 
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 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα τρόφιμα που 
προορίζονται για βρέφη και μικρά παιδιά, 
για τα τρόφιμα που προορίζονται για 
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς και για τα 
τρόφιμα που προορίζονται για τα άτομα 
με δυσανεξία στη γλουτένη (υποβληθείσα 
από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 
114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης)(Κείμενο που 
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
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Τροπολογία 9
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί 
ουσιώδη προϋπόθεση για την ελεύθερη 
κυκλοφορία τους στην εσωτερική αγορά, 
με σκοπό τη διασφάλιση της υγείας και 
της ευεξίας των πολιτών.

Or. fr

Τροπολογία 10
Bendt Bendtsen

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 και ζωοτροφών είναι 
θεμελιώδης πτυχή της εσωτερικής αγοράς 
και συμβάλλει σημαντικά στην υγεία και 
την ευημερία των πολιτών και διασφαλίζει 
τα κοινωνικά και οικονομικά τους 
συμφέροντα· επίσης ωφελεί την 
ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, 
παρέχοντας στις ευρωπαϊκές εταιρίες 
ευρύτερη εγχώρια αγορά.

Or. en
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Τροπολογία 11
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2 a) Ο παρών κανονισμός αποσκοπεί να 
εξασφαλίσει την ασφάλεια των προϊόντων 
που διατίθενται στην αγορά, τα οποία 
προορίζονται για ευπαθείς πληθυσμούς, 
όπως τα βρέφη, τα μικρά παιδιά καθώς 
και τα άτομα που πάσχουν από 
συγκεκριμένες ασθένειες· είναι 
απαραίτητο, για την εξασφάλιση υψηλού 
επιπέδου προστασίας της υγείας των 
ατόμων αυτών, να αποκλεισθεί ένας 
ορισμένων αριθμός ουσιών ενδεχομένως 
επικίνδυνων ή αναγνωρισμένων ως 
επικίνδυνων από τη σύνθεσή τους ή από 
τη σύνθεση της συσκευασίας τους. 

Or. fr

Τροπολογία 12
Françoise Grossetête

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 υπό το φως της έκθεσης της 
επιστημονικής επιτροπής για τη διατροφή 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 22ας 
Ιουνίου 2000 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. Είναι αναγκαίο να 
συνεχιστούν οι εργασίες και πρέπει να 
ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
εκπονήσει έκθεση σχετικά με τα τρόφιμα 
που προορίζονται για την αντιμετώπιση 
της καταβολής έντονης μυϊκής 
προσπάθειας, προκειμένου να αναπτυχθεί 
μία συνεκτική και αποτελεσματική 
στρατηγική για την προστασία των 
καταναλωτών, των βιομηχάνων του 
τομέα και της λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς. Βάσει των 
συμπερασμάτων της έκθεσης αυτής, η 
Επιτροπή μπορεί να υποβάλει προτάσεις 
τροποποίησης των σχετικών διατάξεων 
της νομοθεσίας της Ένωσης ή να εγκρίνει 
νέες πρωτοβουλίες, ενδεχομένως επί 
τομεακής βάσεως.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προτείνει έκθεση σχετικά με την ανάγκη εναρμόνισης των 
διατάξεων που αφορούν τη σύνθεση και τη σήμανση των τροφίμων που προορίζονται για τα 
άτομα που καταβάλλουν έντονη μυϊκή προσπάθεια, λαμαβάνοντας υπόψη τις επιταγές 
προστασίας των καταναλωτών και της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.
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Τροπολογία 13
António Fernando Correia De Campos

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 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 την εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς αυτή η 
κατηγορία τροφίμων πρέπει να υπαχθεί 
στο πεδίο του κανονισμού 1924/2006 και 
να πληροί 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.

Or. pt
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Αιτιολόγηση

Η ύπαρξη ενός ορθού ρυθμιστικού πλαισίου για τα άτομα που προορίζονται για τους αθλητές 
βελτιώνει τη νομική ασφάλεια και προλαμβάνει τον πολλαπλασιασμό εθνικών κανόνων που θα 
μπορούσαν να διαταράξουν την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 14
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 οδηγία 2009/39/EK 
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. fr

Αιτιολόγηση

Η επιστήμη εξελίσσεται, συνεπώς δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο στο μέλλον να μην 
είναι αναγκαίο να ορίζονται νέες κατηγορίες τροφίμων προοριζόμενες για ειδικές κατηγορίες 
καταναλωτών.

Τροπολογία 15
Françoise Grossetête

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 

(15) Ένας περιορισμένος αριθμός 
κατηγοριών τροφίμων αποτελεί τη 
μοναδική πηγή διατροφής σε ορισμένες 
ομάδες του πληθυσμού ή αποτελεί εν μέρει 
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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 τις τρεις αυτές οδηγίες 

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 ροφήματα με βάση το 
γάλα που προορίζονται για μικρά παιδιά
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, τα ροφήματα με βάση το γάλα που 
προορίζονται για μικρά παιδιά και τα 
τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, 
λαμβάνοντας υπόψη τις τρεις αυτές 
οδηγίες. Επί πλέον, η έννοια της «ειδικής 
διατροφής» πρέπει να διατηρηθεί και να 
περιοριστεί αυστηρά σε προϊόντα τα 
οποία αποδεικνύουν ότι είναι τα μόνα που 
μπορούν να ανταποκρίνονται στις ειδικές 
διατροφικές ανάγκες ευάλωτων 
κατηγοριών του πληθυσμού και τα οποία 
άλλως δεν θα μπορούσαν να διατεθούν 
στην αγορά μέσω των υφισταμένων 
πράξεων της Ένωσης.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Τα γάλατα ανάπτυξης που προορίζονται για παιδιά ηλικίας 1 έως 3 ετών είναι προϊόντα που 
έχουν επινοηθεί ειδικά για να συμβάλλουν στις διατροφικές τους ανάγκες και πρέπει να 
ανταποκρίνονται σε πολύ αυστηρά μέτρα διατροφικής ασφάλειας, κυρίως όσον αφορά την 
περιεκτικότητα σε κατάλοιπα φυτοφαρμάκων. Είναι απαραίτητο τα παιδιά ηλικίας 1 ως 3 ετών 
να επωφεληθούν από το επίπεδο ασφαλείας που ισχύει για τα τρόφιμα που προορίζονται για τα 
βρέφη.

Τροπολογία 16
Amalia Sartori

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 

(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 ροφήματα με βάση το 
γάλα που προορίζονται για μικρά παιδιά
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 και την 
οδηγία 1999/21/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς 
και στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 41/2009 
της Επιτροπής εξασφαλίζουν σε 
ικανοποιητικό βαθμό την ελεύθερη 
κυκλοφορία των τροφίμων αυτών, 
παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο 
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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.

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 ροφήματα με 
βάση το γάλα που προορίζονται για μικρά 
παιδιά, 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, την 
Οδηγία της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 
96/8/2009, καθώς και τον Κανονισμό της 
Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 41/2009. Επί πλέον, 
η έννοια της «ειδικής διατροφής» πρέπει 
να διατηρηθεί και να περιοριστεί 
αυστηρά σε προϊόντα τα οποία 
αποδεικνύουν ότι είναι τα μόνα που 
μπορούν να καλύψουν τις ειδικές 
διατροφικές ανάγκες ευπαθών 
κατηγοριών του πληθυσμού και που δεν 
θα μπορούσαν άλλως να διατεθούν στην 
αγορά μέσω των υφισταμένων πράξεων 
της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να επαναφερθεί η έννοια των τροφίμων που προορίζονται για ειδική 
διατροφή. Με τον τρόπο αυό θα οριστούν τα κριτήρια για την προστασία των μικρών παιδιών 
από πλευράς απαιτήσεων για την ασφάλεια των τροφίμων ειδικά για μια ηλικιακή ομάδα, 
θέτοντας π.χ. όρια για την προσθήκη θρεπτικών ουσιών με μικροβιολογικούς κινδύνους και 
προσμείξεις. Ειδάλλως, τα προϊόντα αυτά θα ρυθμίζονται στο πλαίσιο των προϊόντων συνήθους 
διατροφής και θα υπόκεινται συνεπώς στα διατροφικά κριτήρια και τα κριτήρια καθαρότητας 
που ορίζονται για τους ενήλικες· τούτο δεν είναι ό,τι πιο κατάλληλο για παιδιά από 1 έως 3 
ετών. 

Τροπολογία 17
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni
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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 και τα τρόφιμα για 
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς καθώς 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 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 την οδηγία 
2006/141/ΕΚ της Επιτροπής, την οδηγία 
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2006/125/ΕΚ της Επιτροπής και την 
οδηγία 1999/21/ΕΚ της Επιτροπής, και τον 
κανονισμό ΕΚ αριθ. 41/2009 της 
Επιτροπής.

Or. en

Τροπολογία 18
Henri Weber

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 

(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 ιατρικούς 
σκοπούς, καθώς και τα τρόφιμα που 
προορίζονται για τα 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, και την 
οδηγία 1999/21/ΕΚ της Επιτροπής, καθώς 
και στον 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 
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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.

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 καθώς και τα 
τρόφιμα που προορίζονται για τα άτομα 
με δυσανεξία στη γλουτένη, λαμβάνοντας 
υπόψη λαμβάνοντας υπόψη τις τρεις αυτές 
οδηγίες καθώς και τον κανονισμό ΕΚ) 
αριθ. 41/2009 της Επιτροπής.

Or. fr

Τροπολογία 19
Henri Weber

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 καθώς 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 που προορίζονται 
για τα 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.
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Or. fr

Τροπολογία 20
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni, Tiziano Motti

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.

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 και τα 
τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς 
καθώς 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 21
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17 α) Λόγω του ότι οι κατηγορίες 
ατόμων που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό είναι ευπαθείς, έχει 
βασική σημασία να αποκλεισθεί από τη 
σύνθεση των τροφίμων που προορίζονται 
για αυτά ορισμένος αριθμός ουσιών που 
έχουν αναγνωρισθεί ως βλαβερές. Το 
αυτό ισχύει, για λόγους πρόληψης, για τις 
ουσίες που παρουσιάζουν μεν κάποιο 
κίνδυνο αλλά εξακολουθεί να υπάρχει 
επιστημονική αβεβαιότητα ως προς αυτό. 
Πρέπει να καταρτιστεί και να 
ενημερώνεται ένας κατάλογος ουσιών 
των οποίων η χρήση απαγορεύεται 
αυστηρά για την παρασκευή των 
τροφίμων που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. fr

Τροπολογία 22
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17 β) Απαγορεύεται η χρήση 
φυτοφαρμάκων, γενετικώς 
τροποποιημένων οργανισμών και 
φοινικελαίου για την παραγωγή ειδών 
διατροφής που προορίζονται για την 
παρασκευή τροφίμων που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό. Επίσης 
απαγορεύεται η χρήση νανοϋλικών για 
την παρασκευή των τροφίμων που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να διαφεύγει ότι τα τρόφιμα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό 
προορίζονται για τη διατροφή ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, όπως τα βρέφη, τα μικρά 
παιδιά και οι ασθενείς και ότι, συνεπώς, πρέπει να εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας της 
υγείας μέσω της απαγόρευσης βλαβερών ή ενδεχομένως βλαβερών ουσιών. 

Τροπολογία 23
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17 γ) Τα υλικά συσκευασίας των 
τροφίμων τα οποία καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό πρέπει και αυτά να 
εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας 
της υγείας των καταναλωτών και δεν 
μπορούν να περιέχουν ουσίες που 
διαταράσσουν το ενδοκρινικό σύστημα, 
όπως η δισφαινόλη Α ή άλλα σύνθετα που 
ενδέχεται να ενέχουν κινδύνους για την 
υγεία.

Or. fr

Τροπολογία 24
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17 δ) Πρέπει να διεξάγεται τακτική 
αξιολόγηση για την ενημέρωση του 
καταλόγου απαγορευμένων ουσιών από 
την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια 
των Τροφίμων (EFSA) και τις αρμόδιες 
εθνικές αρχές βάσει κυρίως των νέων 
δεδομένων και των επιστημονικών και 
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κανονιστικών εξελίξεων στα κράτη μέλη 
της Ένωσης ή σε διεθνές επίπεδο.

Or. fr

Τροπολογία 25
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18 α) (19)Η Επιτροπή πρέπει να 
καταστήσει αυστηρότερη τη νομοθεσία 
για τη διαφήμιση, τη διάθεση στο 
εμπόριο και την προώθηση τροφίμων που 
προορίζονται για βρέφη και για μικρά 
παιδιά.

Or. en

Τροπολογία 26
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 

(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 τις οδηγίες 2006/141/ΕΚ, 
2006/125/ΕΚ και 1999/21/ΕΚ της 
Επιτροπής. Λαμβάνοντας υπόψη την 
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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.

τεχνολογική και επιστημονική πρόοδο
κυρίως όσον αφορά την εκτίμηση των 
κινδύνων, καθώς τις σχετικές εξελίξεις σε 
διεθνές επίπεδο, και με σκοπό 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 27
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να (19) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
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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 Error! Hyperlink reference 
not valid.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.

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 ροφήματα με 
βάση το γάλα που προορίζονται για 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, τα ροφήματα με βάση το 
γάλα που προορίζονται για τα μικρά 
παιδιά 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 
και να καθοριστούν οι ειδικές απαιτήσεις 
ως προς τη σύνθεση, την επισήμανση και 
τη διαδικασία διάθεσης στην αγορά των 
ειδών διατροφής που προέρχονται από 
τεχνολογικές και επιστημονικές 
καινοτομίες για τις κατηγορίες των 
τροφίμων που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων 
απαιτήσεων επισήμανσης ή των 
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 διεξαγάγει η 
Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις, 
και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και την 
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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

Αιτιολόγηση

Τα γάλατα ανάπτυξης που προορίζονται για παιδιά ηλικίας 1 έως 3 ετών είναι προϊόντα που 
έχουν επινοηθεί ειδικά για να συμβάλλουν στις διατροφικές τους ανάγκες και πρέπει να 
ανταποκρίνονται σε πολύ αυστηρά μέτρα διατροφικής ασφάλειας, κυρίως όσον αφορά την 
περιεκτικότητα σε κατάλοιπα φυτοφαρμάκων. Είναι απαραίτητο τα παιδιά ηλικίας 1 ως 3 ετών 
να επωφελούνται από το επίπεδο ασφαλείας που ισχύει για τα τρόφιμα που προορίζονται για τα 
βρέφη.

Τροπολογία 28
Amalia Sartori

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) 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 ροφήματα με βάση το γάλα που 
προορίζονται για μικρά παιδιά, 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, την 
οδηγία της Επιτροπής 1996/8/ΕΚ της 
Επιτροπής και τον κανονισμό
41/2009/41/ΕΚ της Επιτροπής.
Προκειμένου να προσαρμοστούν οι 
ορισμοί για τα παρασκευάσματα για βρέφη 
και τα παρασκευάσματα δεύτερης 
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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.

βρεφικής ηλικίας, τα μεταποιημένα 
τρόφιμα με βάση τα δημητριακά, τις 
παιδικές τροφές, τα ροφήματα με βάση το 
γάλα που προορίζονται για μικρά παιδιά 
και τα τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς 
σκοπούς οι οποίοι 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 
τις διαδικασίες διάθεσης στην αγορά των 
τροφίμων που προέρχονται από 
επιστημονικές και τεχνολογικές 
καινοτομίες 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

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να επαναφερθεί η έννοια των τροφίμων που προορίζονται για ειδική 
διατροφή. Τούτο θα εξασφαλίσει ότι τα προϊόντα αυτά θα διέπονται από τις αυστηρότερες 
προδιαγραφές ασφαλείας σε σχέση με τη διατροφή, τους μικροβιολογικούς κινδύνους, τα 
φυτοφάρμακα και τις προσμείξεις, τις χρωστικές και τις γλυκαντικές ουσίες. Εάν τα προϊόντα 
αυτά δεν συμπεριληφθούν στο πεδίο εφαρμογής, τότε θα διέπονται από τις αυτές ρυθμίσεις με τα 
προϊόντα συνήθους διατροφής και θα υπόκεινται συνεπώς στα διατροφικά κριτήρια και τα 
κριτήρια καθαρότητας που ορίζονται για τους ενήλικες· τούτο δεν είναι ό,τι πιο κατάλληλο για 
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παιδιά από 1 έως 3 ετών.

Τροπολογία 29
Henri Weber

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 

(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, καθώς και τα 
τρόφιμα που προορίζονται για τα άτομα 
με δυσανεξία στη γλουτένη, λαμβάνοντας 
υπόψη την 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. 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 
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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.

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 30
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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 

(19) Ο 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 και τα τρόφιμα για άτομα με 
δυσανεξία στη γλυκόζη, λαμβάνοντας 
υπόψη την οδηγία 2006/141/ΕΚ της 
Επιτροπής, την οδηγία 2006/125/ΕΚ της 
Επιτροπής και την οδηγία 1999/21/ΕΚ της 
Επιτροπής, και τον κανονισμό 2009/41/ΕΚ 
της Επιτροπής. Προκειμένου να 
προσαρμοστούν οι ορισμοί για τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
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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.

ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές και τα 
τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς 
και τα τρόφιμα για άτομα με δυσανεξία 
στη γλουτένη, οι οποίοι 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. en

Τροπολογία 31
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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, 

(20) Είναι σκόπιμο να συγκροτηθεί και να 
επικαιροποιείται ένας κατάλογος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με βιταμίνες, 
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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.

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. Η αρμοδιότητα 
έγκρισης πράξεων για την ενημέρωση του 
καταλόγου αυτού σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή.

Or. fr

Τροπολογία 32
Henri Weber

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 

(20) Είναι σκόπιμο να συγκροτηθεί και να 
επικαιροποιείται ένας κατάλογος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με ουσίες που 
μπορούν να προστίθενται για ειδικούς 
σκοπούς διατροφής στα παρασκευάσματα 



AM\889163EL.doc 27/64 PE480.536v01-00

EL

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.

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 
στα τρόφιμα που προορίζονται για τα 
άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη, 
λαμβάνοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 953/2009 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. fr

Τροπολογία 33
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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 βιταμίνες, 
μεταλλικά άλατα, αμινοξέα και άλλες 
ουσίες που μπορούν να προστεθούν για 
ειδικούς διατροφικούς σκοπούς 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 
και στα τρόφιμα για άτομα με δυσανεξία 
στη γλουτένη, σύμφωνα με τον κανονισμό
953/2009 και τις οδηγίες 2006/141/EΚ και 
2006/125/EΚ της Επιτροπής. 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 34
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Επί του παρόντος, σύμφωνα με τη 
γνώμη της επιστημονικής επιτροπής για 
τους ανακύπτοντες και τους πρόσφατα 
εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία 
(SCENIHR) σχετικά με την αξιολόγηση 
κινδύνων για τα προϊόντα των 
νανοτεχνολογιών, της 19ης Ιανουαρίου 
2009, δεν υπάρχει επαρκής πληροφόρηση 
για τους κινδύνους που συνδέονται με τα 
τεχνολογικά επεξεργασμένα νανοϋλικά και 
οι υπάρχουσες μέθοδοι δοκιμής ενδέχεται 
να μην επαρκούν για την αντιμετώπιση 
όλων των ζητημάτων που προκύπτουν σε
σχέση με τα τεχνολογικά επεξεργασμένα 
νανοϋλικά. Ως εκ τούτου, τα τεχνολογικά 
επεξεργασμένα νανοϋλικά δεν θα πρέπει 
να συμπεριληφθούν στον κατάλογο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κατηγορίες 
των τροφίμων που καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό, έως ότου διεξαχθεί 
αξιολόγηση από την Αρχή.

(21) Επί του παρόντος, σύμφωνα με τη 
γνώμη της επιστημονικής επιτροπής για 
τους ανακύπτοντες και τους πρόσφατα 
εντοπιζόμενους κινδύνους για την υγεία 
(SCENIHR) σχετικά με την αξιολόγηση 
κινδύνων για τα προϊόντα των 
νανοτεχνολογιών, της 19ης Ιανουαρίου 
2009, δεν υπάρχει επαρκής πληροφόρηση 
για τους κινδύνους που συνδέονται με τα 
τεχνολογικά επεξεργασμένα νανοϋλικά και 
οι υπάρχουσες μέθοδοι δοκιμής ενδέχεται 
να μην επαρκούν για την αντιμετώπιση 
όλων των ζητημάτων που προκύπτουν σε 
σχέση με τα τεχνολογικά επεξεργασμένα 
νανοϋλικά. Λόγω του ότι τα άτομα για τα 
οποία προορίζονται τα τρόφιμα που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό 
είναι ευάλωτα, τα τεχνολογικά 
επεξεργασμένα νανοϋλικά δεν θα πρέπει 
να συμπεριληφθούν στον κατάλογο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κατηγορίες 
των τροφίμων αυτών.

Or. fr

Τροπολογία 35
Françoise Grossetête

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 

(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 
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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.

σύνθεση και την επισήμανση των 
τροφίμων κατάλληλων για άτομα με 
δυσανεξία στη γλουτένη. Ο πρόσφατα 
εγκριθείς κανονισμός(ΕΕ) αριθ. 
1169/2011 σχετικά με την παροχή 
πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 
καταναλωτές προβλέπει την έκδοση από 
την Επιτροπή εκτελεστικών πράξεων που 
θα ρυθμίζουν την παροχή προαιρετικών 
πληροφοριών σχετικά με πιθανή και μη 
σκόπιμη παρουσία στα τρόφιμα ουσιών ή 
προϊόντων που προκαλούν αλλεργίες ή 
δυσανεξίες. Για λόγους συνοχής και 
απλούστευσης του νομικού πλαισίου 
πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή, 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1169/2011, να εκδώσει επίσης 
εκτελεστικές πράξεις που θα διέπουν την 
παροχή προαιρετικών πληροφοριών 
σχετικά με την παρουσία στα τρόφιμα ή 
την απουσία ουσιών που προξενούν 
δυσανεξία, όπως η γλουτένη και η 
λακτόζη και να αποσύρει τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 41/2009 της Επιτροπής. Είναι 
απαραίτητο ο κανονισμός σχετικά με την 
παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα 
στους καταναλωτές να τροποποιηθεί 
προς τον σκοπό αυτό και οι απαιτούμενες 
εκτελεστικές διατάξεις να έχουν εγκριθεί 
από την Επιτροπή πριν την έναρξη 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. Η 
σχετική εκτελεστική πράξη πρέπει να 
διατηρεί τις ενδείξεις «χωρίς γλουτένη» 
και «πολύ χαμηλή ποσότητα γλουτένης» 
στα τρόφιμα καθώς και τους συναφείς 
όρους χρήσης τους, προσδιορίζοντας το 
ενδιαφερόμενο κοινό, όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 41/2009, καθώς και 
να εξασφαλίζει το αυτό επίπεδο 
προστασίας των καταναλωτών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη πρέπει να μπορούν να επωφελούνται κανονιστικού 
πλαισίου προσαρμοσμένου στις ειδικές τους ανάγκες.
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Τροπολογία 36
Henri Weber

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 για τα άτομα με 
δυσανεξία στη γλουτένη σύμφωνα με τους 
κανόνες που καθορίζονται στο άρθρο 3 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 41/2009 
σχετικά με την σύνθεση και την 
επισήμανση των τροφίμων κατάλληλων 
για άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη. Επί 
πλέον, η ένδειξη «χωρίς γλουτένη» μπορεί 
να χρησιμοποιείται για τα τρόφιμα 
συνήθους κατανάλωσης και για τα 
τρόφιμα που είναι κατάλληλα για τα 
άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη, 
σύμφωνα με τους κανόνες που 
καθορίζονται στο άρθρο 4 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 41/2009 σχετικά 
με την σύνθεση και την επισήμανση των 
τροφίμων κατάλληλων για άτομα με 
δυσανεξία στη γλουτένη, που δεν 
επιτρέπουν τη χρήση της ένδειξης «πολύ 
χαμηλή ποσότητα γλουτένης». Τα τρόφιμα 
αυτά, τα οποία προορίζονται για ειδική 
διατροφή για τα άτομα που υποφέρουν 
από δυσανεξία στη γλουτένη, 
διατηρούνται στον παρόντα κανονισμό, 
στο μέτρο που η παροχή τέτοιων 
τροφίμων που είναι ασφαλή για τα άτομα 
με δυσανεξία στη γλουτένη καθώς και η 
ενημέρωση των ατόμων, που πάσχουν 
από κοιλιοκάκη, για την απουσία 
γλουτένης έχουν ουσιώδη σημασία για 
την διαχείριση της νόσου. Τούτο είναι 
σύμφωνο με τον διεθνή πρότυπο κώδικα 
τροφίμων ειδικής διατροφής για άτομα 
με δυσανεξία στη γλουτένη (CODEX
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STAN 118-1979 που αναθεωρήθηκε το 
2008). Επίσης πρέπει να διατηρηθούν στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 41/2009 οι όροι 
χρήσης της ένδειξης «χωρίς γλουτένη» για 
τα τρόφιμα συνήθους κατανάλωσης.

Or. fr

Τροπολογία 37
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea 
Zanoni

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 

(26) Επί του παρόντος, οι ενδείξεις «χωρίς 
γλουτένη» και «πολύ χαμηλή ποσότητα 
γλουτένης» μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
για τα τρόφιμα για ειδική διατροφή που 
προορίζεται για άτομα με δυσανεξία στη 
γλουτένη, σύμφωνα με τους κανόνες που 
καθορίζονται στο άρθρο 3 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 41/2009 σχετικά με την 
σύνθεση και την επισήμανση των 
τροφίμων κατάλληλων για άτομα με 
δυσανεξία στη γλουτένη Επί πλέον, η 
ένδειξη «χωρίς γλουτένη» μπορεί να 
χρησιμοποιείται για τα είδη διατροφής που 
προορίζονται για κανονική κατανάλωση 
και για άλλα τρόφιμα που προορίζονται για 
ειδική διατροφή για ειδική διατροφή που 
προορίζεται για άτομα με δυσανεξία στη 
γλουτένη, σύμφωνα με τους κανόνες που 
καθορίζονται στο άρθρο 4 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 41/2009 σχετικά με την 
σύνθεση και την επισήμανση των 
τροφίμων κατάλληλων για άτομα με 
δυσανεξία στη γλουτένη, οι οποίοι 
κανόνες δεν επιτρέπουν τη χρήση της 
ένδειξης «πολύ χαμηλή ποσότητα 
γλουτένης» για τα τρόφιμα αυτά. Τα 
τρόφιμα για ειδική διατροφή τα οποία 
προορίζονται για άτομα με δυσανεξία στη 
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κανονισμού. γλουτένη, πρέπει να διατηρηθούν στον 
παρόντα κανονισμό, στο μέτρο που η 
παροχή τέτοιων τροφίμων που είναι 
ασφαλή για τα άτομα με δυσανεξία στη 
γλουτένη καθώς και η ενημέρωση των 
ατόμων που πάσχουν από κοιλιοκάκη για 
την απουσία γλουτένης έχουν ουσιώδη 
σημασία για την διαχείριση της νόσου. 
Τούτο είναι σύμφωνο με τον διεθνή 
πρότυπο κώδικα τροφίμων ειδικής 
διατροφής για άτομα με δυσανεξία στη 
γλουτένη (CODEX STAN 118-1979 που 
αναθεωρήθηκε το 2008). Επίσης πρέπει 
να διατηρηθούν στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 41/2009 οι όροι χρήσης της ένδειξης
«χωρίς γλουτένη» για τα τρόφιμα 
συνήθους κατανάλωσης.

Or. en

Τροπολογία 38
Τάκης Χατζηγεωργίου

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

27 α) Πρέπει να εισαχθεί αυστηρότερος 
ορισμός των υποκατάστατων ολόκληρης 
της καθημερινής διατροφής, εφόσον τα 
υποκατάστατα αυτά, λαμβανόμενα υπό 
ιατρικό έλεγχο, μπορούν να θεωρηθούν 
ως υπαγόμενα στα τρόφιμα για ειδικούς 
ιατρικούς σκοπούς. Οι ισχυρισμοί περί 
απώλειας βάρους πρέπει να 
τεκμηριώνονται σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006.

Or. en

Τροπολογία 39
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

27 α) Για την εξασφάλιση υψηλού 
επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, 
πρέπει να καθοριστούν σε επίπεδο 
κρατών μελών οι δέουσες διαδικασίες 
ελέγχων τόσο υγειονομικών όσο και 
σύνθεσης πριν και μετά τη διάθεση στην 
αγορά.

Or. fr

Τροπολογία 40
António Fernando Correia De Campos

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Χρειάζονται επαρκή μεταβατικά 
μέτρα για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις 
τροφίμων να προσαρμοστούν στις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

(29) Η Επιτροπή λαμβάνει τα δέοντα 
μέτρα για να εξασφαλίσει τη νομική 
ασφάλεια την οποία απαιτεί η μετάβαση 
προς τον παρόντα κανονισμό καθώς και 
για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις 
τροφίμων να προσαρμοστούν στις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να αποσοβηθεί η δημιουργία νομικού κενού λόγω των ρυθμιστικών 
προσαρμογών που προβλέπονται στο πλαίσιο της παρούσας πρότασης.

Τροπολογία 41
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29 α) Πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία 
που θα επιτρέπει την επί προσωρινής 
βάσεως διάθεση στην αγορά προϊόντων 
διατροφής προερχόμενων από 
επιστημονικές και τεχνολογικές 
καινοτομίες,ώστε να αξιοποιηθούν οι 
καρποί των ερευνών της βιομηχανίας εν 
αναμονή της τροποποίησης της ειδικής 
σχετικής οδηγίας. Ωστόσο, για λόγους 
προστασίας της υγείας των 
καταναλωτών, η άδεια κυκλοφορίας στην 
αγορά δεν μπορεί να χορηγηθεί πριν 
ζητηθεί η γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής 
για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να κατευθυνθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι βιομήχανοι του τομέα στις 
κινήσεις στις οποίες πρέπει να προβούν για να μπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα στις 
ειδικές διατροφικές ανάγκες των ευάλωτων πληθυσμών.. Τούτο θα δώσει τη δυνατότητα στους 
πληθυσμούς αυτούς να επωφεληθούν γρήγορα από την αντίστοιχη τεχνολογική και επιστημονική 
πρόοδο.

Τροπολογία 42
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29 β)Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση 
των παραγόντων στην αγορά και 
ιδιαίτερα των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, που επιθυμούν να 
κυκλοφορούσουν στο εμπόριο είδη 
διατροφής προερχόμενα από 
επιστημονικές και τεχνολογικές 
καινοτομίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
πρέπει, σε στενή συνεργασία με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, να εγκρίνει 
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κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη 
διαδικασία της προσωρινής διάθεσης 
στην αγορά προϊόντων προερχόμενων 
από επιστημονικές και τεχνολογικές 
καινοτομίες.

Or. fr

Τροπολογία 43
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni, Tiziano Motti

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 για 
ειδική διατροφή:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένες βασικές εγγυήσεις που παρέχονται από την υφιστάμενη οδηγία – πλαίσιο σχετικά με 
τα διαιτητικά τρόφιμα(2009/39/ΕΚ), ιδιαίτερα δε αυτή για τα «τρόφιμα που προορίζονται για 
άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη» έχουν αφαιρεθεί από το πεδίο της προτεινόμενης 
αναθεώρησης, όπερ είναι εις βάρος των ατόμων που πάσχουν από κοιλιοκάκη.

Τροπολογία 44
Henri Weber

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 ειδικές διατροφικές 
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ανάγκες:

Or. fr

Τροπολογία 45
Henri Weber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) τρόφιμα που προορίζονται για άτομα 
που πάσχουν από δυσανεξία στη 
γλουτένη·

Or. fr

Τροπολογία 46
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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

Τροπολογία 47
Amalia Sartori

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) το γάλα που προορίζεται για μικρά διαγράφεται
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παιδιά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα γάλατα που προορίζονται για μικρά παιδιά ορίζονται ειδικά ως προϊόντα πλούσια σε 
θρεπτικά στοιχεία, δημιουργημένα ειδικά για να συμβάλλουν στις διατροφικές ανάγκες μικρών 
παιδιών από 1 ως 3 ετών. Εάν τα προϊόντα αυτά αποκλεισθούν του πεδίου εφαρμογής του 
κανονισμού, τούτο θα έχει ως αποτέλεσμα υποβάθμιση των μέτρων για την ασφάλεια των 
τροφίμων, μη ειδική τροφική σύνθεση και έλλειψη εναρμόνισης μεταξύ των διαφόρων κρατών 
μελών της Ένωσης. Συνεπώς, τα προϊόντα αυτά θα θα ρυθμίζονται στο πλαίσιο των προϊόντων 
συνήθους διατροφής, άρα θα υπόκεινται στα διατροφικά κριτήρια και τα κριτήρια καθαρότητας 
που ορίζονται για τους ενήλικες• τούτο δεν είναι ό,τι πιο κατάλληλο για παιδιά από 1 έως 3 
ετών.

Τροπολογία 48
Françoise Grossetête

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. fr

Αιτιολόγηση

Τα γάλατα ανάπτυξης που προορίζονται για παιδιά ηλικίας 1 έως 3 ετών είναι προϊόντα που 
έχουν επινοηθεί ειδικά για να συμβάλλουν στις διατροφικές τους ανάγκες και πρέπει να 
ανταποκρίνονται σε πολύ αυστηρά μέτρα διατροφικής ασφάλειας, κυρίως όσον αφορά την 
περιεκτικότητα σε κατάλοιπα φυτοφαρμάκων. Είναι απαραίτητο τα παιδιά ηλικίας 1 ως 3 ετών 
να επωφελούνται από το επίπεδο ασφαλείας που ισχύει για τα τρόφιμα που προορίζονται για τα 
βρέφη.

Τροπολογία 49
Henri Weber

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



AM\889163EL.doc 39/64 PE480.536v01-00

EL

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) «τρόφιμα που προορίζονται για 
άτομα που πάσχουν από δυσανεξία στη 
γλουτένη»:τρόφιμα που προορίζονται για 
ειδική διατροφή και που παράγονται, 
παρασκευάζονται και /ή μεταποιούνται 
για να ανταποκριθούν στις ειδικές 
διαιτητικές ανάγκες ατόμων που πάσχουν 
από δυσανεξία στη γλουτένη.·

Or. fr

Τροπολογία 50
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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» θεωρούνται τα τρόφιμα 
για ειδικές διατροφικές χρήσεις τα οποία 
παράγονται, παρασκευάζονται και/ή 
κατεργάζονται κατά τρόπο που να 
ικανοποιεί τις ειδικές διαιτητικές ανάγκες 
των ατόμων με δυσανεξία στη γλουτένη· 

Or. en

Τροπολογία 51
Bendt Bendtsen

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) «προϊόν σε προσυσκευασία» σύνολο 
αποτελούμενο από ένα προϊόν και την 
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ατομική συσκευασία εντός της οποίας 
έχει προσυσκευασθεί προ της πώλησης· 

Or. da

Βλέπε διατύπωση της οδηγίας 76/211/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20Ιανουαρίου 1976 περί 
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στην προπαρασκευή σε 
μάζα ή όγκο ορισμένων προϊόντων σε προσυσκευασία

Τροπολογία 53
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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. fr

Τροπολογία 54
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Antonio Cancian, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 3. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εγκρίνει 
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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.

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», 
καθώς και τα «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 55
Henri Weber

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» και 
«τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς» 
και τρόφιμα που προορίζονται 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 56
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 α
ΕΛΕΓΧΟΣ

Οι αρμόδιες εθνικές αρχές οφείλουν να 
εξασφαλίσουν την εφαρμογή του 
κατάλληλου συστήματος ελέγχου για την 
τήρηση από τους παράγοντες της αγοράς 
των απαιτήσεων και των υγειονομικών 
προτύπων αυτής της οδηγίας.

Or. fr

Τροπολογία 57
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 6 β
Αρχή της πρόληψης

Σε περίπτωση που, κατόπιν αξιολόγησης 
των διαθέσιμων επιστημονικών 
πληροφοριών, υπάρχουν εύλογες 
ανησυχίες όσον αφορά ενδεχόμενη 
ύπαρξη ανεπιθύμητων παρενεργειών αλλά 
εξακολουθεί να υπάρχει επιστημονική 
αβεβαιότητα, μπορούν να εγκριθούν 
προσωρινά μέτρα διαχείρισης του 
κινδύνου, αναγκαία για την εξασφάλιση 
υψηλού επιπέδου προστασίας για τις 
ευάλωτες κατηγορίες του πληθυσμού που 
αφορά ο παρών κανονισμός.

Or. fr
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Τροπολογία 58
Silvia-Adriana Ţicău

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 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 στους 
ιατρικούς κύκλους.

Or. ro

Τροπολογία 59
Michèle Rivasi

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 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. Ιδιαίτερα, 
απαγορεύεται να περιέχουν κατάλοιπα 
φυτοφαρμάκων, γενετικώς 
τροποποιημένους οργανισμούς και 
νανοϋλικά.

Or. fr

Τροπολογία 60
Silvia-Adriana Ţicău

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

Or. ro

Τροπολογία 61
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 
παρέχει επαρκή πληροφόρηση στους 
καταναλωτές και δεν πρέπει να είναι 
παραπλανητική· επί πλέον πρέπει να
βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα 
αναγνωρισμένα από την Ευρωπαϊκή 
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Η επισήμανση και η διαφήμιση των κατηγοριών τροφίμων που αποτελούν αντικείμενο του 
παρόντος κανονισμού πρέπει να βασίζονται σε στοιχεία που λαμβάνονται με επιστημονική 
μέθοδο και μπορούν να εξεταστούν και να επικυρωθούν από ανεξάρτητη αρχή, στη 
συγκεκριμένη περίπτωση από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Τροπολογία 62
Silvia-Adriana Ţicău

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 που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 1 πρέπει να 
παρέχει σαφή και πλήρη πληροφόρηση 
στους καταναλωτές και δεν πρέπει να είναι 
παραπλανητική.

Or. ro

Τροπολογία 63
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Κατά την επισήμανση, την 
παρουσίαση και τη διαφήμιση τροφίμων 
για συνήθη κατανάλωση απαγορεύεται:
(α) η χρήση της ένδειξης «ειδική 
διατροφή», είτε μόνη της είτε σε 
συνδυασμό με άλλες λέξεις για τον 
προσδιορισμό των συγκεκριμένων 
τροφίμων·
Κάθε άλλη ένδειξη ή παρουσίαση που 
μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι 
πρόκειται για κάποιο από τα προϊόντα 
που ορίζονται στο Άρθρο 1, παράγραφοι 1 
και 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη να διατηρηθεί μία διάταξη αντίστοιχη προς αυτή του Άρθρου 2, παράγραφος 2, 
εδάφιο β, της ισχύουσας οδηγίας – πλαισίου η οποία να διασφαλίζει ότι μόνο τα προϊόντα που 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του κανονισμού μπορούν να παρουσιασθούν ως καλύπτοντα 
τις ειδικές ανάγκες συγκεκριμένων κατηγοριών του πληθυσμού. Πρέπει να γίνεται σαφής 
διάκριση μεταξύ τροφίμων με ισχυρισμούς υγείας και τροφίμων για συνήθη κατανάλωση. Μόνο 
τα τρόφιμα συνήθους κατανάλωσης με αναγνωρισμένους ισχυρισμούς διατροφής ή υγείας 
πρέπει να μπορούν να φέρουν την ένδειξη ότι είναι κατάλληλα για συγκεκριμένες περιπτώσεις.
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Τροπολογία 64
Henri Weber

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 προοριζόμενης αποκλειστικά 
για άτομα ειδικευμένα στον τομέα της 
ιατρικής, της διατροφής, της 
φαρμακευτικής ή άλλους επαγγελματίες 
υπεύθυνους για την υγειονομική 
περίθαλψη μητέρων και παιδιών.

Or. fr

Τροπολογία 65
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea Zanoni

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 σε σχέση με τις κατηγορίες 
τροφίμων που προορίζονται αποκλειστικά 
για άτομα ειδικευμένα στον τομέα της 
ιατρικής, της διατροφής, της 
φαρμακευτικής ή άλλους επαγγελματίες 
υπεύθυνους για την υγειονομική 
περίθαλψη μητέρων και παιδιών.

Or. en
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Τροπολογία 66
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 ευθύνη της διάδοσης κάθε χρήσιμης 
πληροφορίας ή σύστασης σε σχέση με τις 
κατηγορίες τροφίμων που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 εμπίπτει 
αποκλειστικά σε άτομα ειδικευμένα στον 
τομέα της ιατρικής, της διατροφής, της 
φαρμακευτικής ή άλλοι επαγγελματίες 
υπεύθυνοι για την υγειονομική περίθαλψη 
μητέρων και παιδιών και πρέπει να 
βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία που 
δύνανται να αποδειχθούν από ανεξάρτητο 
φορέα.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Κάθε πληροφορία σχετικά με αυτές τις κατηγορίες τροφίμων η οποία διαδίδεται από παθητικό 
μέσα (π.χ. από το Διαδίκτυο) πρέπει να εξετάζεται από αναγνωρισμένους επαγγελματίες και να 
βασίζεται σε δυνάμενα να αποδειχθούν επιστημονικά στοιχεία.

Τροπολογία 67
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4 α. Η σύνθεση των περιεκτών και των 
συσκευασιών των τροφίμων που 
αναφέρονται στο άρθρο 1, παράγραφος 1, 
πρέπει να εξασφαλίζουν υψηλό επίπεδο 
προστασίας των πληθυσμών για τους 
οποίους τα τρόφιμα αυτά προορίζονται. 
Απαγορεύεται να περιέχουν ουσίες που 
διαταράσσουν το ενδοκρινικό σύστημα, 



PE480.536v01-00 48/64 AM\889163EL.doc

EL

όπως η δισφαινόλη Α ή άλλα σύνθετα που 
ενδέχεται να ενέχουν κινδύνους για την 
υγεία.

Or. fr

Τροπολογία 68
Amalia Sartori

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 
1996/8/ΕΚ και τον Κανονισμό (ΕΚ) 
41/2009,καθώς και κάθε τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο, η Επιτροπή θα 
εξουσιοδοτηθεί να θεσπίζει κατ' 
εξουσιοδότηση κανονισμούς για τρόφιμα 
τα οποία καλύπτονται από το άρθρο 1, 
παράγραφος 1, 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

Για τα τρόφιμα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο του παρόντος κανονισμού πρέπει να παρέχονται 
ουσιαστικές πρόσθετες πληροφορίες προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση τους. 
Είναι βασικής σημασίας τρόφιμα και εγκεκριμένα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο του 
παρόντος κανονισμού να μπορούν να διατεθούν στην αγορά σε λογικό χρονικό διάστημα. 
Δεδομένου ότι τα προϊόντα που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά πληρούν τα κριτήρια 
ασφάλειας των τροφίμων που έχουν οριστεί για τα μικρά παιδιά, οι διατάξεις αυτές πρέπει να 
διατηρηθούν έως τη δημοσίευση της γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια 
των Τροφίμων ώστε να εξακολουθήσει να παρέχεται υψηλό επίπεδο ασφάλειας, κατάλληλο για 
αυτή την ευάλωτη ομάδα καταναλωτών. 
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Τροπολογία 69
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 και 
την οδηγία 1999/21/ΕΚ, καθώς και κάθε 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο, τα 
πορίσματα νέων εκτιμήσεων των 
κινδύνων και τηρώντας την αρχή της 
προφύλαξης, 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

Τροπολογία 70
Henri Weber

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 

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 τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 41/2009 και κάθε 
τεχνική και επιστημονική πρόοδο, η 
Επιτροπή θα εξουσιοδοτηθεί να θεσπίζει 
κατ' εξουσιοδότηση κανονισμούς για τα 
τρόφιμα τα οποία καλύπτονται από το 
άρθρο 1, παράγραφος 1, το αργότερο σε 
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ακόλουθα: [2 έτη μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού], 
σύμφωνα με το άρθρο 15, όσον αφορά τα 
ακόλουθα:

Or. fr

Τροπολογία 71
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni

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 
1996/8/ΕΚ και τον Κανονισμό (ΕΚ) 
41/2009,καθώς και κάθε τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο, η Επιτροπή θα 
εξουσιοδοτηθεί να θεσπίζει κατ' 
εξουσιοδότηση κανονισμούς για τρόφιμα 
τα οποία καλύπτονται από το άρθρο 1, 
παράγραφος 1, το αργότερο σε [2 έτη μετά 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισμού], σύμφωνα με το 
άρθρο 15, όσον αφορά τα ακόλουθα:

Or. en

Τροπολογία 72
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη των γενικών 2. Με την επιφύλαξη των γενικών 
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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:

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 [1 έτος μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], 
σύμφωνα με το άρθρο 15, όσον αφορά τα 
ακόλουθα:

Or. ro

Τροπολογία 73
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις ειδικές απαιτήσεις για τη χρήση 
φυτοφαρμάκων σε γεωργικά προϊόντα που
προορίζονται για την παραγωγή αυτών των 
τροφίμων και για τα κατάλοιπα 
φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα αυτά·

β) τον καθορισμό των ουσιών που πρέπει 
να απαγορεύονται για την παραγωγή
αυτών των τροφίμων στην τελική σύνθεση 
αυτών των προϊόντων διατροφής καθώς 
και στη σύνθεση του περιέκτη τους· 

Or. fr

Τροπολογία 74
Lena Kolarska-Bobińska

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β α) τους ειδικούς περιορισμούς όσον 
αφορά τη σύνθεση των συσκευασιών των 
τροφίμων που ορίζονται στο άρθρο 1, 
παράγραφος 1·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να έχει την εξουσία να ελέγχει ή να απαγορεύει στις συσκευασίες τροφίμων 
για βρέφη και για παιδιά ουσίες που μπορούν να επηρεάσουν ένα προϊόν πριν την κατανάλωσή 
του, π.χ. η δισφαινόλη Α (BPA) στην επικάλυψη της κονσέρβας που περιέχει παρασκευάσματα 
για βρέφη μπορεί να διεισδύσει στο προϊόν. 

Τροπολογία 75
Amalia Sartori

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) τις παρεκκλίσεις από το ελάχιστο 
μέγεθος των στοιχείων λόγω των 
πρόσθετων ειδικών απαιτήσεων σχετικά 
με τις πληροφορίες που πρέπει 
υποχρεωτικά να αναγράφονται στην 
ετικέτα ορισμένων τροφίμων που 
ορίζονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 του 
παρόντος κανονισμού και άλλων 
απαιτήσεων αναγνωσιμότητας που ορίζει 
το άρθρο 13 παράγραφος 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1169/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με την παροχή 
πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 
καταναλωτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ειδικές διατάξεις για την επισήμανση που ισχύουν για αυτές τις ομάδες προϊόντων πρέπει να 
αναθεωρηθούν και αναδιατυπωθούν υπό μορφή πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση. Θα ήταν 
σκόπιμο στο στάδιο αυτό να εξεταστούν οι ειδικές ανάγκες ενημέρωσης των καταναλωτών και 
οι απαιτήσεις αναγνωσιμότητας που ισχύουν για τα προϊόντα αυτά, κάτι που θα μπορούσε να 
απαιτήσει παρεκκλίσεις από το ελάχιστο μέγεθος χαρακτήρων και από ορισμένα άλλα κριτήρια 
αναγνωσιμότητας που έχουν ορισθεί για τα προϊόντα για συνήθη κατανάλωση. 
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Τροπολογία 76
Amalia Sartori

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) τη διαδικασία διάθεσης στην αγορά 
των προϊόντων που αναφέρονται στο 
άρθρο 1, παράγραφος 1, τα οποία 
προέρχονται από επιστημονικές και 
τεχνολογικές καινοτομίες, τα οποία δεν 
ανταποκρίνονται στις διατάξεις σχετικά 
με τη σύνθεση που προβλέπουν οι πράξεις 
κατ' εξουσιοδότηση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τα τρόφιμα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο του παρόντος κανονισμού πρέπει να παρέχονται 
ουσιαστικές πρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με τις απαιτούμενες από τις γενικές διατάξεις 
επισήμανσης, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση τους. Οι ειδικές διατάξεις για 
την επισήμανση που ισχύουν για αυτές τις ομάδες προϊόντων πρέπει να αναθεωρηθούν και 
αναδιατυπωθούν υπό μορφή πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση. Θα ήταν σκόπιμο στο στάδιο αυτό 
να εξεταστούν οι ειδικές ανάγκες ενημέρωσης των καταναλωτών και οι απαιτήσεις 
αναγνωσιμότητας που ισχύουν για τα προϊόντα αυτά, κάτι που θα μπορούσε να απαιτήσει 
παρεκκλίσεις από το ελάχιστο μέγεθος χαρακτήρων και από ορισμένα άλλα κριτήρια 
αναγνωσιμότητας που έχουν ορισθεί για τα προϊόντα για συνήθη κατανάλωση. 

Τροπολογία 77
Amalia Sartori

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ α) τις απαιτήσεις σχετικά με τις 
πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται 
στις συστάσεις για την ενδεδειγμένη 
χρήση των τροφίμων που ορίζονται στο 
άρθρο 1, παράγραφος 1.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για τα τρόφιμα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο του παρόντος κανονισμού πρέπει να παρέχονται 
ουσιαστικές πρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με τις απαιτούμενες από τις γενικές διατάξεις 
επισήμανσης, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση τους. 

Τροπολογία 78
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

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

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

Or. fr

Τροπολογία 79
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να καταστεί δυνατή η ταχεία διάθεση 
στην αγορά των προϊόντων για ειδική 
διατροφή, τα οποία προέρχονται από 
επιστημονικές και τεχνολογικές 
καινοτομίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
μπορεί, μετά από διαβούλευση με την 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων, να επιτρέψει για περίοδο δύο 
ετών τη διάθεση στην αγορά τροφίμων τα 
οποία δεν ανταποκρίνονται στους 
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κανόνες σύνθεσης που ορίζει ο παρών 
κανονισμός και οι κατ’εξουσιοδότηση 
κανονισμοί για τις κατηγορίες τροφίμων 
που προορίζονται για ειδική διατροφή, τα 
οποία απαριθμούνται στο άρθρο 1, 
παράγραφος 1. Τα μέτρα αυτά 
αποφασίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία έκδοσης πράξεων κατ’ 
εξουσιοδότηση που προβλέπεται από το 
άρθρο 15.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να επαναφερθεί η ρήτρα καινοτομίας που προβλέπεται από την οδηγία 
2009/39/ΕΚ για τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή. Η διαδικασία αυτή που 
ελάχιστα χρησιμοποιείται σήμερα πρέπει να διευκολυνθεί προκειμένου οι καταναλωτές να 
μπορέσουν τάχιστα να επωφεληθούν από τα κατάλληλα προϊόντα.

Τροπολογία 80
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Η επισήμανση των προς απαγόρευση 
ουσιών, που αναφέρεται στο στοιχείο β 
της παραγράφου 2, μπορεί να γίνει είτε με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής είτε κατόπιν 
σχετικού αιτήματος κράτους μέλους.

Or. fr

Τροπολογία 81
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10 α
Γάλατα που προορίζονται για μικρά 

παιδιά
Μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου, 
όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 18, 
παράγραφος 1, η Επιτροπή, αφού 
συμβουλευτεί την Ευρωπαϊκή Αρχή για 
την Ασφάλεια των Τροφίμων, υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο σχετικά με τη 
σκοπιμότητα πρόβλεψης ειδικών 
διατάξεων για τη σύνθεση και τη 
σήμανση ποτών με βάση το γάλα 
προοριζόμενων για μικρά παιδιά, 
συνοδευόμενη ενδεχομένως από 
νομοθετική πρόταση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να συνεχίσει να εξασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατηγορία 
καταναλωτών, θα ήταν σκόπιμο να ζητηθεί η επιστημονική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων ως προς το σκόπιμο της ενσωμάτωσης στις κατ’ 
εξουσιοδότηση πράξεις της Επιτροπής ειδικών απαιτήσεων σχετικά με τη σύνθεση και τη 
σήμανση αυτών των ειδών γάλακτος.

Τροπολογία 82
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

a) βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών 
στοιχείων, δεν θέτουν θέμα ασφαλείας για 
την υγεία του καταναλωτή και 

α) βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών 
στοιχείων, δεν θέτουν θέμα ασφαλείας και 
έχουν ευεργετικό αποτέλεσμα στην υγεία 
του καταναλωτή·

Or. fr
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Τροπολογία 83
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

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 
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.

2. Το αργότερο σε [2 έτη μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού], η Επιτροπή θα καταρτίσει 
και εν συνεχεία θα επικαιροποιεί, με 
εκτελεστικές πράξεις σύμφωνα με το 
άρθρο 15 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 
περιλαμβάνει τις προδιαγραφές της ουσίας, 
και, κατά περίπτωση, θα προσδιορίζει τους 
όρους χρήσης και τα εφαρμοστέα κριτήρια 
καθαρότητας.

Or. fr

Τροπολογία 84
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2
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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. Articolul 
fiecărei substanțe din lista Uniunii trebuie 
să includă indicarea substanței și, acolo 
unde este cazul, condițiile de utilizare și 
criteriile privind puritatea aplicabile. 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.

2. Το αργότερο σε [6 μήνες 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. Articolul 
fiecărei substanțe din lista Uniunii trebuie 
să includă indicarea substanței și, acolo 
unde este cazul, condițiile de utilizare și 
criteriile privind puritatea aplicabile. 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.

Or. ro

Τροπολογία 85
Michèle Rivasi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν μια ουσία περιλαμβάνεται ήδη 
στον κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και υπάρξει σημαντική αλλαγή στις 
μεθόδους παραγωγής ή υπάρξει αλλαγή 
στο μέγεθος των σωματιδίων, για 
παράδειγμα μέσω νανοτεχνολογίας, η 
ουσία που παρασκευάστηκε με τις νέες 
αυτές μεθόδους θα θεωρείται 
διαφορετική ουσία και ο κατάλογος της 

διαγράφεται
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Ευρωπαϊκής Ένωσης θα τροποποιείται 
αναλόγως ώστε να μπορέσει να διατεθεί 
στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. fr

Τροπολογία 86
Silvia-Adriana Ţicău

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 
2 παράγραφος 3 και στο άρθρο 10 του 
παρόντος κανονισμού ανατίθενται για 
απροσδιόριστο χρονικό διάστημα από τις 
(*) [(*) Ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
βασικής νομοθετικής πράξης ή από 
οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ορίζει ο 
νομοθέτης.]

2. Οι εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 
2 παράγραφος 3 και στο άρθρο 10 του 
παρόντος κανονισμού ανατίθενται για 
απροσδιόριστο χρονικό διάστημα από τις 
(*) [(*) Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση 
σχετικά με τις κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεις το αργότερο εντός έξι μηνών προ 
της λήξεως της περιόδου των πέντε ετών. 
Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά 
για ίση χρονική περίοδο, εκτός εάν το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 
υποβάλουν ένσταση το αργότερο τρεις 
μήνες πριν τη λήξη κάθε περιόδου.

Or. ro

Τροπολογία 87
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 
2 παράγραφος 3 και στο άρθρο 10 του 
παρόντος κανονισμού ανατίθενται για 
απροσδιόριστο χρονικό διάστημα από τις 
(*) [(*) Ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

2. Οι εξουσίες που αναφέρονται στα 
άρθρα 10 και 11 του παρόντος κανονισμού 
ανατίθενται για χρονικό διάστημα 5 ετών
που αρχίζει την [ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της βασικής νομοθετικής πράξης ή 
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βασικής νομοθετικής πράξης ή από 
οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ορίζει ο 
νομοθέτης.]

από οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία ορίζει 
ο νομοθέτης.]

Or. fr

Τροπολογία 88
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Έως τη λήξη της μεταβατικής 
περιόδου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 
18, παράγραφος 1, η Επιτροπή, αφού 
συμβουλευτεί την Ευρωπαϊκή Αρχή για 
την Ασφάλεια των Τροφίμων, πρέπει να 
υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά 
με τη σκοπιμότητα πρόβλεψης ειδικών 
διατάξεων για τη σύνθεση και την 
επισήμανση ποτών με βάση το γάλα 
προοριζόμενων για μικρά παιδιά, σε 
σχέση με τις διατροφικές τους ανάγκες, 
τους τρόπους κατανάλωσης, την 
πρόσληψη θρεπτικών ουσιών και τα 
επίπεδα έκθεσης των μικρών παιδιών σε 
προσμείξεις και φυτοφάρμακα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες 
νομοθετικές διατάξεις που διέπουν τα 
τρόφιμα που προορίζονται για τον συνήθη 
πληθυσμό και αυτά που προορίζονται για 
τα βρέφη και τα μικρά παιδιά. Βάσει των 
συμπερασμάτων της εν λόγω έκθεσης, η 
Επιτροπή είτε:
(α) αποφασίζει ότι δεν υπάρχει χρεία 
ειδικών διατάξεων σχετικά με τη σύνθεση 
και την επισήμανση των ποτών με βάση 
το γάλα που προορίζονται για τα μικρά 
παιδιά,
(β) παρουσιάζει σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζει το άρθρο 114 της 
ΣΛΕΕ τις κατάλληλες προτάσεις 
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τροπολογιών επί παρόντος κανονισμού· 
και τροπολογεί τις αντίστοιχες πράξεις 
κατ’ εξουσιοδότηση ώστε να 
συμπεριλάβουν τις ειδικές σχετικές 
διατάξεις σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ποτά με βάση το γάλα προοριζόμενα για μικρά παιδιά κυκλοφορούν σήμερα στην ευρωπαϊκή 
αγορά σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας – πλαισίου 2009/39/ΕΚ. Ωστόσο, υπάρχει έλλειψη 
συναίνεσης μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ ως προς το πώς πρέπει να ρυθμιστούν τα 
προϊόντα αυτά. Για να εξακολουθήσει να παρέχεται προστασία υψηλή επιπέδου σε μία ιδιαίτερα 
ευπαθή ομάδα καταναλωτών, θα ήταν χρήσιμη επιστημονική γνωμοδότηση της ΕΑΑΤ ως προς 
τη σκοπιμότητα ενσωμάτωσης στις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις της Επιτροπής ειδικών 
διατάξεων σχετικά με τις απαιτήσεις σύνθεσης και επισήμανσης. 

Τροπολογία 89
Michèle Rivasi
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 2 
παράγραφος 3 και το άρθρο 10 του 
παρόντος κανονισμού τίθενται σε ισχύ 
μόνο εφόσον δεν προβληθεί καμία 
ένσταση είτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο, εντός 
προθεσμίας 2 μηνών από την κοινοποίηση 
της πράξης αυτής στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν 
από τη λήξη της περιόδου αυτής, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν πρόκειται να προβάλουν ενστάσεις. Η 
περίοδος αυτή παρατείνεται κατά 2 μήνες 
με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

5. Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που 
εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 10 του 
παρόντος κανονισμού τίθενται σε ισχύ 
μόνο εφόσον δεν προβληθεί καμία 
ένσταση είτε από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο είτε από το Συμβούλιο, εντός 
προθεσμίας 2 μηνών από την κοινοποίηση 
της πράξης αυτής στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ή εάν, πριν 
από τη λήξη της περιόδου αυτής, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
ενημερώσουν αμφότερα την Επιτροπή ότι 
δεν πρόκειται να προβάλουν ενστάσεις Η 
περίοδος αυτή παρατείνεται κατά 2 μήνες 
με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

Or. fr
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Τροπολογία 90
Henri Weber

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. fr

Τροπολογία 91
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea Zanoni

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 92
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 α (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 α
Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1169/2911
Το ακόλουθο εδάφιο προστίθεται στο 
άρθρο 36, παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1169/2911:
«α α) στις πληροφορίες σχετικά με την 
απουσία ή τη χαμηλή παρουσία στα 
τρόφιμα ουσιών που μπορούν να 
προκαλέσουν δυσανεξία, όπως η 
γλουτένη»

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα άτομα με δυσανεξία στη γλουτένη πρέπει να μπορούν να επωφελούνται κανονιστικού 
πλαισίου προσαρμοσμένου στις ειδικές τους ανάγκες.

Τροπολογία 93
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 18 β
Τρόφιμα κατάλληλα για άτομα που 

καταβάλλουν έντονη μυϊκή προσπάθεια
Η Επιτροπή, το αργότερο έως την 1 
Ιουλίου 2015, υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο προκειμένου να εκτιμηθεί η 
ανάγκη εναρμόνισης των κανόνων 
σχετικά με τη σύνθεση και τη σήμανση 
των τροφίμων που είναι κατάλληλα σε 
περίπτωση καταβολής έντονης μυϊκής 
προσπάθειας. Η Επιτροπή μπορεί να 
συνοδεύσει την έκθεση αυτή με 
προτάσεις τροποποίησης των σχετικών 
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διατάξεων της νομοθεσίας της Ένωσης. 
Η Επιτροπή μπορεί να συνοδεύσει την 
έκθεση αυτή με προτάσεις τροποποίησης 
των σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας 
της Ένωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να προτείνει έκθεση σχετικά με την ανάγκη εναρμόνισης των 
κανόνων για τη σύνθεση και τη σήμανση των τροφίμων που προορίζονται για την αντιμετώπιση 
της καταβολής έντονης μυϊκής προσπάθειας, λαμβάνοντας υπόψη τις επιταγές προστασίας των 
καταναλωτών και λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 94
Amalia Sartori

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1a. Υπό την επιφύλαξη των κριτηρίων 
που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1881/2006 για ορισμένες ουσίες οι οποίες 
επιμολύνουν τα τρόφιμα, κατά τη 
μεταβατική περίοδο που προβλέπεται 
στην παράγραφο 1, στα ροφήματα με 
βάση το γάλα που προορίζονται για τα 
μικρά παιδιά εφαρμόζονται τα 
μικροβιολογικά κριτήρια για τα τρόφιμα 
που ορίζονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 2073/2005.

Or. fr


