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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τα τρόφιμα που προορίζονται για εκείνους που έχουν ειδικές διατροφικές ανάγκες (εφεξής 
'τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή') έχουν αποτελέσει κεντρικό θέμα της 
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντικατοπτρίζοντας σαφή ανάγκη της αγοράς για 
ασφαλή εφοδιασμό σε τρόφιμα που σχετίζονται με την υγεία. Ενώ κάποτε ήταν μία 
εξειδικευμένη αγορά, ο τομέας των τροφίμων για ειδική διατροφή έχει αυξηθεί σημαντικά 
στο πρόσφατο παρελθόν με αποτέλεσμα να παρατηρείται έλλειψη σαφήνειας όταν προσπαθεί 
κανείς να διακρίνει ανάμεσα στα τρόφιμα για το εν γένει κοινό και εκείνα που προορίζονται 
για ειδικές ομάδες ανθρώπων. Αυτές οι εξελίξεις λαμβάνονται υπόψη στο προτεινόμενο 
νομοθετικό πλαίσιο και συνεπώς ο συντάκτης τίθεται ανεπιφύλακτα υπέρ των στόχων που 
θέτει η συγκεκριμένη πρόταση.

Γενικές παρατηρήσεις
Μολονότι έχουν καταβληθεί στο παρελθόν κάποιες προσπάθειες για εναρμόνιση, 
εξακολουθούν να υπάρχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ των νομοθεσιών των κρατών μελών 
που σχετίζονται με τα τρόφιμα για ειδική διατροφή. Οι διαφορές αυτές θέτουν εμπόδια στην 
ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, δημιουργούν περιττό άχθος που οφείλεται στις 
κανονιστικές διατάξεις για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των 
τροφίμων και τελικώς εμποδίζουν τη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς. 
Ο συντάκτης πιστεύει ότι τα ομοειδή προϊόντα πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά τον ίδιο 
τρόπο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση με την εξασφάλιση της δέουσας πληροφόρησης 
για τους καταναλωτές και την παροχή δυνατοτήτων για ελεύθερη κυκλοφορία και ίσους 
όρους ανταγωνισμού για τα αγαθά. Κανόνες που έχουν καταστεί περιττοί, αντιφατικοί και 
ενδεχομένως αλληλοσυγκρουόμενοι πρέπει να καταργηθούν και η προστασία των πλέον 
ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και των ατόμων με ειδικές διατροφικές ανάγκες πρέπει να 
διασφαλίζεται. Ένα κοινό νομικό πλαίσιο για τα τρόφιμα για ειδική διατροφή, όπως προτείνει 
η Επιτροπή, πρέπει επομένως να χαιρετισθεί ως μείζονος σημασίας βήμα προς βελτίωση της 
ασφάλειας και επίτευξη σαφήνειας τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους παραγωγούς.

Ο συντάκτης πιστεύει ότι είναι ζωτικής σημασίας όλα τα είδη διατροφής που προορίζονται 
για βρέφη και μικρά παιδιά καθώς και αυτά που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς 
να καλύπτονται από αυστηρή και τυποποιημένη διεργασία εκ των προτέρων έγκρισης. Για να 
επιτυγχάνεται ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τούτο θα το αναλάβει ανεξάρτητος φορέας 
βάσει επικαιροποιημένων επιστημονικών πληροφοριών (και έρευνας).
Σύμφωνα με την πρόταση οι αρμοδιότητες κοινοποίησης και οι διαδικασίες έγκρισης των 
τροφίμων για ειδική διατροφή συγκεντρώνονται στην Επιτροπή, στοιχείο που θα άρει 
πλείονες από τους υπάρχοντες φραγμούς που τίθενται στην αγορά. Επί του προκειμένου ο 
συντάκτης χαιρετίζει τη θέσπιση "Καταλόγου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις επιτρεπόμενες 
ουσίες" (άρθρο 11), που αποτελεί συνδυασμό των επί του παρόντος υφισταμένων (τριών 
χωριστών) καταλόγων σε έναν, η οποία δημιουργεί συνθήκες μεγαλύτερης σαφήνειας στο 
συγκεκριμένο πεδίο. Για να διασφαλίζεται ομαλή μεταβατική διεργασία ο συντάκτης καλεί 
την Επιτροπή να θεσπίσει εγκαίρως και να επικαιροποιεί σε τακτική βάση αυτόν τον 
κατάλογο, και ζητεί να εφαρμόζεται εκσυγχρονισμένη διεργασία για τις εγγραφές σε αυτόν 
τον κατάλογο (όπως προβλέπεται στο άρθρο 11, παράγραφος 3).  



PE475.941v01-00 4/9 PA\883552EL.doc

EL

Πτυχές έρευνας και καινοτομίας
Ο συντάκτης πιστεύει ότι η βελτίωση της νομοθεσίας της ΕΕ στο πεδίο των ειδικών ειδών 
διατροφής πρέπει να συνοδεύεται από επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία, διότι θα 
οδηγήσουν στην ανάπτυξη νέων και καλύτερων πρακτικών, προϊόντων και διεργασιών. Επ' 
αυτού ο συντάκτης εφιστά επίσης προσοχή στο ότι οι πτυχές υγείας και ασφάλειας των 
τροφίμων περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο για την επισιτιστική ασφάλεια του Προγράμματος 
Έρευνας και Καινοτομίας της Ένωσης στον Ορίζοντα 2020, λόγος για τον οποίο πρέπει να 
τύχουν σοβαρής στήριξης περαιτέρω προσπάθειες για διασύνδεση δραστηριοτήτων έρευνας 
και καινοτομίας στον τομέα των τροφίμων για ειδική διατροφή. 

Οι νομικές τροποποιήσεις τις οποίες εισηγείται η πρόταση της Επιτροπής, όπως είναι ο 
αποκλεισμός των τροφίμων για διαβητικούς, των τροφίμων με χαμηλή περιεκτικότητα σε 
γλουτένη και των τροφίμων για αθλητές καθώς και η θέσπιση του καταλόγου της Ένωσης εν 
πάση περιπτώσει δεν θα θέσουν εμπόδια στην καινοτομία. Όμως, καθώς η επιστημονική μας 
γνώση στον τομέα των τροφίμων για ειδική διατροφή συνεχώς βελτιώνεται, πρέπει να 
διατηρηθούν ευέλικτες διαδικασίες για να ενθαρρύνεται περαιτέρω έρευνα και καινοτομία σε 
αυτούς τους τομείς.

Μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις (ΜΜΕ)
Ο συντάκτης επιθυμεί να εξασφαλίσει ότι οιεσδήποτε αλλαγές στη νομοθετική διαχείριση 
τροφίμων που επί του παρόντος καλύπτονται από την οδηγία πλαίσιο των τροφίμων για 
ειδική διατροφή δεν θα έχουν δυσανάλογο αποτέλεσμα στις μικρές και μεσαίου μεγέθους
επιχειρήσεις ούτε θα μειώσουν τη διαφάνεια ή θα επιβάλουν περιττό άχθος στους υπεύθυνους 
επιχειρήσεων τροφίμων. Δεδομένα που έχουμε επί του παρόντος υποδεικνύουν ότι στον 
τομέα των τροφίμων για ειδική διατροφή κυριαρχούν οι ΜΜΕ, ο δε τομέας έχει να επιδείξει 
σημαντική αύξηση κατά το πρόσφατο παρελθόν. Ο συντάκτης ανησυχεί για τις μεγάλες 
διαφορές στη νομοθετική επιβάρυνση που υπάρχει επί του παρόντος μεταξύ των κρατών 
μελών και πιστεύει ότι ο εκσυγχρονισμός των κανονιστικών διατάξεων σε συνδυασμό με 
μέτρα για απλούστευση θα είναι προς όφελος ολόκληρου του τμήματος της αγοράς.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Είναι σημαντικό τα συστατικά που 
χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των 
κατηγοριών τροφίμων που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό να καλύπτουν 
τις διατροφικές ανάγκες και να είναι 
κατάλληλα για τα άτομα για τα οποία 
προορίζονται και η θρεπτική επάρκειά τους 
να έχει αποδειχθεί από γενικώς αποδεκτά 
επιστημονικά δεδομένα. Η εν λόγω 
επάρκεια πρέπει να αποδεικνύεται μέσω 
της συστηματικής ανασκόπησης των 
διαθέσιμων επιστημονικών δεδομένων.

(17) Είναι σημαντικό τα συστατικά που 
χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των 
κατηγοριών τροφίμων που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό να καλύπτουν 
τις διατροφικές ανάγκες και να είναι 
κατάλληλα για τα άτομα για τα οποία 
προορίζονται και η θρεπτική επάρκειά τους 
να έχει αποδειχθεί από γενικώς αποδεκτά 
επιστημονικά δεδομένα. Η εν λόγω 
επάρκεια πρέπει να αποδεικνύεται μέσω 
συστηματικής και ανεξάρτητης 
ανασκόπησης των διαθέσιμων 
επιστημονικών δεδομένων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τη θρεπτική επάρκεια των ειδικών ειδών διατροφής 
πρέπει όχι μόνον να είναι συστηματικά αλλά και να βασίζονται σε ανεξάρτητη αποτίμηση, για 
να διασφαλίζεται ότι αυτά τα δεδομένα είναι υψηλής αξιοπιστίας και γενικής αποδοχής.

Τροπολογία 2

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 

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

Επιτροπής, την οδηγία 2006/125/ΕΚ της 
Επιτροπής και την οδηγία 1999/21/ΕΚ της 
Επιτροπής. Προκειμένου να 
προσαρμοστούν οι ορισμοί για τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά, τις παιδικές τροφές και τα 
τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς 
που περιέχονται στον παρόντα κανονισμό, 
λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο και τις σχετικές 
εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο, να 
καθοριστούν οι ειδικές απαιτήσεις ως προς 
τη σύνθεση και τις πληροφορίες σχετικά με 
τις κατηγορίες των τροφίμων που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, 
συμπεριλαμβανομένων των πρόσθετων 
απαιτήσεων επισήμανσης ή παρεκκλίσεων 
από τις διατάξεις της οδηγίας 2000/13/ΕΚ 
και για την έγκριση των ισχυρισμών 
διατροφής και υγείας, η αρμοδιότητα 
έγκρισης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 
290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή. Είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις 
κατάλληλες διαβουλεύσεις, και σε επίπεδο 
εμπειρογνωμόνων, κατά τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες της. Η 
Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και την 
κατάρτιση κατ' εξουσιοδότηση πράξεων, 
θα πρέπει να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, 
έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των 
σχετικών εγγράφων προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Πρέπει 
επίσης να εξασφαλίζεται σαφής και 
αποτελεσματική από πλευράς χρόνου 
διαδικασία που να λαμβάνει δεόντως 
υπόψη την προστασία της υγείας των 
καταναλωτών για να καθίσταται δυνατόν 
τρόφιμα που είναι αποτέλεσμα 
επιστημονικής και τεχνολογικής 
καινοτομίας να τίθενται ταχέως στην 
αγορά.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι κατ' εξουσιοδότηση πράξεις, όπως ορίζονται στην αιτιολογική σκέψη 19, πρέπει μεταξύ 
άλλων να εξασφαλίζουν ότι τρόφιμα που είναι αποτέλεσμα επιστημονικής και τεχνολογικής 
καινοτομίας μπορούν να τίθενται εγκαίρως στην αγορά ακολουθώντας σαφή και 
αποτελεσματική από πλευράς χρόνου διαδικασία.

Τροπολογία 3

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) Χρειάζονται επαρκή μεταβατικά 
μέτρα καθώς και παροχή βοήθειας και 
επικαιροποιημένων πληροφοριών προς 
τους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων 
για να μπορέσουν αυτοί να 
προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κατάλληλα μεταβατικά μέτρα πρέπει να συνοδεύονται από την αρμόζουσα παροχή βοήθειας 
και επικαιροποιημένων πληροφοριών προς τους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων για να 
τους δοθεί η δυνατότητα να προσαρμοσθούν στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 4

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 και από ανεξάρτητους φορείς 
αξιολογημένα επιστημονικά δεδομένα.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 1.

Τροπολογία 5

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 μην 
είναι παραπλανητική και.

α) να παρέχει επαρκή πληροφόρηση 
στους καταναλωτές· και
β) να βασίζεται στη συμβουλή που 
παρέχουν ανεξάρτητα άτομα ειδικευμένα 
στον τομέα της ιατρικής, της διατροφής 
ή της φαρμακευτικής αφού λάβουν 
υπόψη τις ειδικές ανάγκες εκείνων για 
τους οποίους προορίζονται τα τρόφιμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση της τροπολογίας 6.

Τροπολογία 6

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 

4. Οι απαιτήσεις μνεία των οποίων 
γίνεται στην παράγραφο 3 δεν εμποδίζουν 
τη διάδοση κάθε χρήσιμης πληροφορίας ή 
σύστασης που προορίζεται αποκλειστικά 
για άτομα ειδικευμένα στον τομέα της 



PA\883552EL.doc 9/9 PE475.941v01-00

EL

τομέα της ιατρικής, της διατροφής, της 
φαρμακευτικής ή άλλους επαγγελματίες 
υπεύθυνους για την υγειονομική 
περίθαλψη μητέρων και παιδιών.

ιατρικής, της διατροφής, της 
φαρμακευτικής ή άλλους επαγγελματίες 
υπεύθυνους για την υγειονομική 
περίθαλψη μητέρων και παιδιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός στο άρθρο 9, παρ. 4 περιέχει περιττές και παραπλανητικές διατάξεις. Δεν 
είναι λογικό να περιορίζεται η διάδοση χρήσιμων πληροφοριών μόνον σε ορισμένες κατηγορίες 
ειδικευμένων ατόμων. Ο συντάκτης προτείνει αντιθέτως να συμπληρώνονται οι απαιτήσεις για 
τη σήμανση, την παρουσίαση και τη διαφήμιση που ορίζονται στο άρθρο 9, παρ. 3 και με τη 
συμβουλή που παρέχουν ανεξάρτητα άτομα με σχετική ειδίκευση. Τούτο δεν εμποδίζει τη 
διάδοση οιασδήποτε χρήσιμης πληροφορίας ή σύστασης που απευθύνεται αποκλειστικά σε 
άτομα με σχετική ειδίκευση ή άλλους επαγγελματίες υπεύθυνους για τη μέριμνα υπέρ της υγείας 
των μητέρων και των παιδιών.


