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PR_COD_1amCom

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***ΙΙΙ Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης.)

Τροπολογίες σε σχέδιο πράξης

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου σε δύο στήλες

Η διαγραφή κειμένου σημαίνεται με πλάγιους έντονους χαρακτήρες στην 
αριστερή στήλη. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με πλάγιους 
έντονους χαρακτήρες και στις δύο στήλες. Το νέο κείμενο σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες στη δεξιά στήλη.

Η πρώτη και η δεύτερη γραμμή της επικεφαλίδας κάθε τροπολογίας 
προσδιορίζουν το σχετικό τμήμα του εξεταζόμενου σχεδίου πράξης. Εάν μία 
τροπολογία αναφέρεται σε ήδη υφιστάμενη πράξη την οποία το σχέδιο 
πράξης αποσκοπεί να τροποποιήσει, η επικεφαλίδα περιέχει επιπλέον και μία 
τρίτη και μία τέταρτη γραμμή που προσδιορίζουν αντίστοιχα την υφιστάμενη 
πράξη και τη διάταξή της στην οποία αναφέρεται η τροπολογία.

Τροπολογίες του Κοινοβουλίου με μορφή ενοποιημένου κειμένου

Τα νέα τμήματα του κειμένου σημαίνονται με πλάγιους έντονους 
χαρακτήρες. Τα τμήματα του κειμένου που διαγράφονται σημαίνονται με το 
σύμβολο ▌ ή με διαγραφή. Η αντικατάσταση κειμένου σημαίνεται με 
πλάγιους έντονους χαρακτήρες που υποδηλώνουν το νέο κείμενο και με 
διαγραφή του κειμένου που αντικαθίσταται.
Κατ’ εξαίρεση, δεν σημαίνονται οι τροποποιήσεις αυστηρά τεχνικής φύσης 
που επιφέρουν οι υπηρεσίες κατά την επεξεργασία του τελικού κειμένου.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τα νέα τρόφιμα
(COM(2013)0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2013)0894),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση 
από την Επιτροπή (C7-0487/2013),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

– έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής που 
εκδόθηκε στις 30 Απριλίου 2014,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, 
της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της 
Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (A8-0000/2014),

1. εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, 
στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Η ελεύθερη κυκλοφορία ασφαλών και 
υγιεινών τροφίμων είναι θεμελιώδης πτυχή 
της εσωτερικής αγοράς και συμβάλλει 

(1) Η ελεύθερη κυκλοφορία ασφαλών και 
υγιεινών τροφίμων αποτελεί θεμελιώδη 
πτυχή της εσωτερικής αγοράς και 
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σημαντικά στην υγεία και την ευεξία των 
πολιτών καθώς και στη διασφάλιση των 
κοινωνικών και οικονομικών τους 
συμφερόντων. Οι διαφορές μεταξύ των 
εθνικών νόμων σχετικά με την αξιολόγηση 
της ασφάλειας και την έγκριση νέων 
τροφίμων μπορεί να παρεμποδίσουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία των τροφίμων 
αυτών, διαμορφώνοντας συνθήκες 
αθέμιτου ανταγωνισμού. 

συμβάλλει σημαντικά στην υγεία και την 
ευεξία των πολιτών και στα κοινωνικά και 
οικονομικά τους συμφέροντα. Οι διαφορές 
μεταξύ των εθνικών νόμων σχετικά με την 
αξιολόγηση της ασφάλειας και την έγκριση 
νέων τροφίμων μπορεί να παρεμποδίσουν 
την ελεύθερη κυκλοφορία των τροφίμων 
αυτών, διαμορφώνοντας ανασφάλεια 
δικαίου και συνθήκες αθέμιτου 
ανταγωνισμού. 

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Κατά την υλοποίηση των πολιτικών της 
Ένωσης για τα τρόφιμα, θα πρέπει να 
εξασφαλίζονται, αφενός, ένα υψηλό 
επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας 
και των συμφερόντων των καταναλωτών 
και, αφετέρου, η αποτελεσματική 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, καθώς 
και να διασφαλίζεται η διαφάνεια.

(2) Κατά την υλοποίηση των πολιτικών της 
Ένωσης για τα τρόφιμα, θα πρέπει να 
εξασφαλίζονται, αφενός, ένα υψηλό 
επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης 
υγείας, των συμφερόντων των 
καταναλωτών και του περιβάλλοντος και, 
αφετέρου, η αποτελεσματική λειτουργία 
της εσωτερικής αγοράς, καθώς και να 
διασφαλίζεται η διαφάνεια.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι κανόνες της Ένωσης για τα νέα 
τρόφιμα θεσπίστηκαν με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8 και με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1852/20019 της 

(3) Οι κανόνες της Ένωσης για τα νέα 
τρόφιμα θεσπίστηκαν με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8 και με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1852/20019 της 
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Επιτροπής9. Οι εν λόγω κανόνες πρέπει να 
επικαιροποιηθούν, ώστε να 
απλουστευθούν οι ισχύουσες διαδικασίες 
έγκρισης και να ληφθούν υπόψη οι 
πρόσφατες εξελίξεις στο ενωσιακό δίκαιο. 
Για λόγους σαφήνειας της ενωσιακής 
νομοθεσίας, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
258/97 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1852/2001 θα πρέπει να καταργηθούν και 
ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/97 θα πρέπει 
να αντικατασταθεί με τον παρόντα 
κανονισμό.

Επιτροπής9. Οι εν λόγω κανόνες πρέπει να 
επικαιροποιηθούν, ώστε να
απλουστευθούν οι ισχύουσες διαδικασίες 
έγκρισης και να ληφθούν υπόψη οι 
πρόσφατες εξελίξεις στο ενωσιακό δίκαιο
και η τεχνολογική πρόοδος. Ως εκ τούτου, 
οι κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 258/97 και (ΕΚ) 
αριθ. 1852/2001 πρέπει να 
αντικατασταθούν από τον παρόντα 
κανονισμό.

____________________ ____________________
8 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/97 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 1997, 
σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα 
συστατικά τροφίμων (ΕΕ L 43 της 
14.2.1997, σ. 1).

8 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/97 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 1997, 
σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα 
συστατικά τροφίμων (ΕΕ L 43 της 
14.2.1997, σ. 1).

9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της 
Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2001,
για τους κανόνες εφαρμογής σχετικά με 
την πρόσβαση του κοινού σε ορισμένες 
πληροφορίες και την προστασία των 
πληροφοριών που παρέχονται σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 253 της 21.9.2001, σ. 
17).

9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της 
Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2001, 
για τους κανόνες εφαρμογής σχετικά με 
την πρόσβαση του κοινού σε ορισμένες 
πληροφορίες και την προστασία των 
πληροφοριών που παρέχονται σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 253 της 21.9.2001, σ. 
17).

Or. en

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Τρόφιμα που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν για τεχνολογικούς 
σκοπούς και τα γενετικώς τροποποιημένα 
τρόφιμα δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, αφού καλύπτονται ήδη από 

(4) Τρόφιμα που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν για τεχνολογικούς 
σκοπούς και τα γενετικώς τροποποιημένα 
τρόφιμα δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού. Ως εκ τούτου, τα γενετικώς 
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άλλους κανόνες της Ένωσης. Ως εκ 
τούτου, τα γενετικώς τροποποιημένα 
τρόφιμα που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου10, τα ένζυμα που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1332/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου11, τα τρόφιμα που 
χρησιμοποιούνται μόνο ως πρόσθετα και 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου12, οι αρωματικές ύλες που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου13 και οι διαλύτες εκχύλισης 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2009/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14 θα 
πρέπει να αποκλείονται από το πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

τροποποιημένα τρόφιμα που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου10, τα 
ένζυμα τροφίμων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1332/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου11, τα τρόφιμα που 
χρησιμοποιούνται μόνο ως πρόσθετα και 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου12, οι αρωματικές ύλες 
τροφίμων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1334/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου13 και οι διαλύτες 
εκχύλισης που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 2009/32/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου14 θα πρέπει να αποκλείονται 
από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού.

____________________ ____________________
10 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, 
για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα 
και ζωοτροφές (ΕΕ L 268 της 18.10.2003, 
σ. 1).

10 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, 
για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα 
και ζωοτροφές (ΕΕ L 268 της 18.10.2003, 
σ. 1).

11 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1332/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για 
τα ένζυμα τροφίμων (ΕΕ L 354 της 
31.12.2008, σ. 7).

11 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1332/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για 
τα ένζυμα τροφίμων (ΕΕ L 354 της 
31.12.2008, σ. 7).

12 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, 
που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων (ΕΕ L 
354 της 31.12.2008, σ. 16).

12 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, 
που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων (ΕΕ L 
354 της 31.12.2008, σ. 16).

13 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για 
αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά 
τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που 

13 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για
αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά 
τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που 
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χρησιμοποιούνται εντός και επί των 
τροφίμων (ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 
34).

χρησιμοποιούνται εντός και επί των 
τροφίμων (ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 
34).

14 Οδηγία 2009/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Απριλίου 2009, για την προσέγγιση 
των νομοθεσιών των κρατών μελών που 
αφορούν τους διαλύτες εκχύλισης οι οποίοι 
χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των 
τροφίμων και των συστατικών τους 
(αναδιατύπωση) (ΕΕ L 141 της 6.6.2009, 
σ. 3).

14 Οδηγία 2009/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
23ης Απριλίου 2009, για την προσέγγιση 
των νομοθεσιών των κρατών μελών που 
αφορούν τους διαλύτες εκχύλισης οι οποίοι 
χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των 
τροφίμων και των συστατικών τους 
(αναδιατύπωση) (ΕΕ L 141 της 6.6.2009, 
σ. 3).

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Οι υπάρχουσες κατηγορίες νέων 
τροφίμων που ορίζονται στο άρθρο 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 θα πρέπει 
να αποσαφηνιστούν και να 
επικαιροποιηθούν με την αντικατάστασή 
τους από μνεία στον γενικό ορισμό των 
τροφίμων, ο οποίος προβλέπεται στο 
άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου15.

(5) Οι υπάρχουσες κατηγορίες νέων 
τροφίμων που καταγράφονται στο άρθρο 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 θα 
πρέπει να αποσαφηνιστούν και να 
επικαιροποιηθούν από μνεία στον γενικό 
ορισμό των τροφίμων, ο οποίος 
προβλέπεται στο άρθρο 2 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Πριν 
από την ημερομηνία εφαρμογής του
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα 
πρέπει να εκδώσει κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τις κατηγορίες των
νέων τροφίμων που θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν τους αιτούντες και τα κράτη 
μέλη όσον αφορά την κατανόηση του 
κατά πόσον ένα τρόφιμο εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού και σε ποια κατηγορία νέων 
τροφίμων εμπίπτει ένα τρόφιμο.

____________________ ____________________
15 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

15 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, 
για τον καθορισμό των γενικών αρχών και 
απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα 
ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 
1.2.2002, σ. 1).

Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, 
για τον καθορισμό των γενικών αρχών και 
απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα 
ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 
1.2.2002, σ. 1).

Or. en

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Για να εξασφαλιστεί η συνέχεια με 
τους κανόνες που θεσπίζει ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 258/97, η απουσία ευρείας 
χρήσης για ανθρώπινη κατανάλωση εντός 
της Ένωσης πριν από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του εν λόγω κανονισμού, 
δηλαδή πριν από τις 15 Μαΐου 1997, θα 
πρέπει διατηρηθεί ως κριτήριο για να 
θεωρείται ένα τρόφιμο νέο. Ως «χρήση 
εντός της Ένωσης» θα πρέπει επίσης να 
νοείται η χρήση στα κράτη μέλη, 
ανεξάρτητα από την ημερομηνία 
προσχώρησής τους στην Ένωση.

(6) Για να εξασφαλιστεί η συνέχεια με 
τους κανόνες που θεσπίζει ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 258/97, ένα από τα κριτήρια 
για να θεωρηθεί ένα τρόφιμο νέο πρέπει 
να συνεχίσει να είναι η απουσία ευρείας 
χρήσης για ανθρώπινη κατανάλωση εντός 
της Ένωσης πριν από την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του εν λόγω κανονισμού, 
δηλαδή πριν από τις 15 Μαΐου 1997. Ως 
«χρήση εντός της Ένωσης» θα πρέπει 
επίσης να νοείται η χρήση στα κράτη μέλη, 
ανεξάρτητα από την ημερομηνία 
προσχώρησής τους στην Ένωση.

Or. en

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Οι αναδυόμενες τεχνολογίες στις 
διαδικασίες παραγωγής τροφίμων μπορεί 
να έχουν αντίκτυπο στα τρόφιμα και, 

(7) Οι αναδυόμενες τεχνολογίες στις 
διαδικασίες παραγωγής τροφίμων μπορεί 
να έχουν αντίκτυπο στα τρόφιμα και, 
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συνεπώς, στην ασφάλεια των τροφίμων. 
Ως εκ τούτου, θα πρέπει επίσης να 
διευκρινιστεί ότι ένα τρόφιμο θα πρέπει να 
θεωρείται νέο όταν για το συγκεκριμένο 
τρόφιμο εφαρμόζεται διαδικασία 
παραγωγής η οποία δεν είχε προηγουμένως 
χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή 
τροφίμων στην Ένωση, ή όταν τα τρόφιμα 
περιέχουν ή αποτελούνται από τεχνολογικά 
επεξεργασμένα νανοϋλικά, όπως ορίζονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο κ) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου16.

συνεπώς, στην ασφάλεια των τροφίμων. 
Ως εκ τούτου, ο κανονισμός πρέπει να 
διευκρινίζει επί πλέον ότι ένα τρόφιμο θα 
πρέπει να θεωρείται νέο όταν για το 
συγκεκριμένο τρόφιμο εφαρμόζεται 
διαδικασία παραγωγής η οποία δεν είχε 
προηγουμένως χρησιμοποιηθεί για την 
παραγωγή τροφίμων στην Ένωση, ή όταν 
τα τρόφιμα περιέχουν ή αποτελούνται από 
τεχνολογικά επεξεργασμένα νανοϋλικά, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
στοιχείο κ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου16.

____________________ ____________________
16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, 
σχετικά με την παροχή πληροφοριών για 
τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και την κατάργηση της 
οδηγίας 87/250/EΟΚ της Επιτροπής, της 
οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
οδηγίας 1999/10/EΚ της Επιτροπής, της 
οδηγίας 2000/13/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των 
οδηγιών 2002/67/EΚ και 2008/5/EΚ της 
Επιτροπής και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 304 της 
22.11.2011, σ. 18).

16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, 
σχετικά με την παροχή πληροφοριών για 
τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την 
τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 
1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και την κατάργηση της 
οδηγίας 87/250/EΟΚ της Επιτροπής, της 
οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 
οδηγίας 1999/10/EΚ της Επιτροπής, της 
οδηγίας 2000/13/EΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των 
οδηγιών 2002/67/EΚ και 2008/5/EΚ της 
Επιτροπής και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 304 της 
22.11.2011, σ. 18).

Or. en

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8) Οι βιταμίνες, τα ανόργανα συστατικά
και άλλες ουσίες που προορίζονται για 

(8) Οι βιταμίνες, τα ανόργανα συστατικά 
και άλλες ουσίες που προορίζονται για 
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χρήση σε συμπληρώματα διατροφής ή για 
προσθήκη σε τρόφιμα όπως τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά και οι παιδικές τροφές και 
τα τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς 
και ως υποκατάστατα του συνόλου του 
διαιτολογίου για τον έλεγχο του 
σωματικού βάρους διέπονται από τους 
κανόνες που θεσπίζονται στην οδηγία 
2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17, στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου18 και στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19. Οι 
ουσίες αυτές πρέπει επίσης να 
αξιολογούνται σύμφωνα με τους κανόνες 
που καθορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό, όταν εμπίπτουν στον ορισμό 
των νέων τροφίμων που προβλέπεται στον 
παρόντα κανονισμό.

χρήση σε συμπληρώματα διατροφής, 
σύμφωνα με την οδηγία 2002/46/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου17 και τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου18 ή για 
προσθήκη σε τρόφιμα όπως τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με βάση 
τα δημητριακά και οι παιδικές τροφές και 
τα τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς 
και ως υποκατάστατα του συνόλου του 
διαιτολογίου για τον έλεγχο του 
σωματικού βάρους διέπονται από τους 
κανόνες που θεσπίζονται στην οδηγία 
2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και στον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19, 
πρέπει επίσης να αξιολογούνται σύμφωνα 
με τους κανόνες που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό, όταν εμπίπτουν στον 
σχετικό ορισμό των νέων τροφίμων.

____________________ ____________________

Οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
10ης Ιουνίου 2002, για την προσέγγιση 
των νομοθεσιών των κρατών μελών περί 
των συμπληρωμάτων διατροφής (ΕΕ L 
183, 12.7.2002, σ. 51).

Οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
10ης Ιουνίου 2002, για την προσέγγιση 
των νομοθεσιών των κρατών μελών περί 
των συμπληρωμάτων διατροφής (ΕΕ L 
183, 12.7.2002, σ. 51).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, 
σχετικά με την προσθήκη βιταμινών και 
ανόργανων συστατικών και ορισμένων 
άλλων ουσιών στα τρόφιμα (ΕΕ L 404 της 
30.12.2006, σ. 26).

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, 
σχετικά με την προσθήκη βιταμινών και 
ανόργανων συστατικών και ορισμένων 
άλλων ουσιών στα τρόφιμα (ΕΕ L 404 της 
30.12.2006, σ. 26).

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για τα 
τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη 
και μικρά παιδιά και για τα τρόφιμα που 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για τα 
τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη 
και μικρά παιδιά και για τα τρόφιμα που 
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προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς 
σκοπούς, και ως υποκατάστατα του 
συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο 
του σωματικού βάρους και για την 
κατάργηση της οδηγίας 92/52/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 
96/8/ΕΚ, 1999/21/ΕΚ, 2006/125/ΕΚ και 
2006/141/ΕΚ, της οδηγίας 2009/39/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και των κανονισμών της 
Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 41/2009 και (ΕΚ) 
αριθ. 953/2009 (ΕΕ L 181 της 29.6.2013, 
σ. 35).

προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς 
σκοπούς, και ως υποκατάστατα του 
συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο 
του σωματικού βάρους και για την 
κατάργηση της οδηγίας 92/52/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 
96/8/ΕΚ, 1999/21/ΕΚ, 2006/125/ΕΚ και 
2006/141/ΕΚ, της οδηγίας 2009/39/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και των κανονισμών της 
Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 41/2009 και (ΕΚ) 
αριθ. 953/2009 (ΕΕ L 181 της 29.6.2013, 
σ. 35).

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(9) Τυχόν σημαντική αλλαγή στη 
διαδικασία παραγωγής μιας ουσίας που 
έχει χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την 
οδηγία 2002/46/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1925/2006 ή τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 609/2013, ή τυχόν αλλαγή στο 
μέγεθος των σωματιδίων της εν λόγω 
ουσίας, π.χ. μέσω της νανοτεχνολογίας, 
μπορεί να έχει αντίκτυπο στα τρόφιμα 
και, συνεπώς, στην ασφάλεια των 
τροφίμων. Κατά συνέπεια, με βάση τον 
παρόντα κανονισμό, η ουσία αυτή θα 
πρέπει να θεωρείται νέο τρόφιμο και θα 
πρέπει να επαναξιολογηθεί, πρώτον, 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και, 
στη συνέχεια, σύμφωνα με την οικεία 
ειδική νομοθεσία.

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική σκέψη 9 είναι περιττή καθώς τα κύρια σημεία της καλύπτονται από τις 
αιτιολογικές σκέψεις 7 και 8.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Εάν, πριν από τις 15 Μαΐου 1997,
ένα τρόφιμο χρησιμοποιούνταν 
αποκλειστικά ως ή σε συμπλήρωμα 
διατροφής, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 
στοιχείο α) της οδηγίας 2002/46/ΕΚ, θα 
πρέπει να επιτρέπεται η διάθεσή του στην 
αγορά της Ένωσης μετά την εν λόγω 
ημερομηνία για την ίδια χρήση, χωρίς να 
θεωρείται νέο τρόφιμο για τους σκοπούς 
του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, αυτή η 
χρήση του τροφίμου ως συμπληρώματος 
διατροφής ή σε συμπλήρωμα διατροφής 
δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για 
την αξιολόγηση του κατά πόσον το εν 
λόγω τρόφιμο χρησιμοποιήθηκε ευρέως 
για ανθρώπινη κατανάλωση εντός της 
Ένωσης πριν από τις 15 Μαΐου 1997. 
Συνεπώς, οι χρήσεις του συγκεκριμένου 
τροφίμου, πέραν των χρήσεων ως 
συμπληρώματος διατροφής ή σε 
συμπλήρωμα διατροφής, θα πρέπει να 
διέπονται από τον παρόντα κανονισμό.

(10) Ένα τρόφιμο που, πριν από τις 15 
Μαΐου 1997, χρησιμοποιούνταν 
αποκλειστικά ως ή σε συμπλήρωμα 
διατροφής, όπως ορίζεται στην οδηγία
2002/46/ΕΚ, θα πρέπει να επιτρέπεται η 
διάθεσή του στην αγορά της Ένωσης μετά 
την εν λόγω ημερομηνία για την ίδια 
χρήση, καθώς δεν πρέπει να θεωρείται νέο 
τρόφιμο για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού. Ωστόσο, αυτή η χρήση του 
τροφίμου ως συμπληρώματος διατροφής ή 
σε συμπλήρωμα διατροφής δεν θα πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη για την αξιολόγηση 
του κατά πόσον το εν λόγω τρόφιμο 
χρησιμοποιήθηκε ευρέως για ανθρώπινη 
κατανάλωση εντός της Ένωσης πριν από 
τις 15 Μαΐου 1997. Συνεπώς, οι χρήσεις 
του συγκεκριμένου τροφίμου, πέραν των 
χρήσεων ως συμπληρώματος διατροφής ή 
σε συμπλήρωμα διατροφής, θα πρέπει να 
διέπονται από τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11) Η διάθεση παραδοσιακών τροφίμων 
από τρίτες χώρες στην αγορά της ΕΕ θα 

(11) Η διάθεση παραδοσιακών τροφίμων 
από τρίτες χώρες στην αγορά της ΕΕ θα 
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πρέπει να διευκολυνθεί, στις περιπτώσεις 
όπου το ιστορικό ασφαλούς χρήσης στην 
τρίτη χώρα είναι αποδεδειγμένο. Τα 
τρόφιμα αυτά θα πρέπει να έχουν 
καταναλωθεί σε τρίτη χώρα για 
τουλάχιστον 25 έτη στο πλαίσιο της 
συνήθους διατροφής μεγάλου μέρους του 
πληθυσμού της χώρας. Το ιστορικό 
ασφαλούς χρήσης των τροφίμων δεν θα 
πρέπει να περιλαμβάνει μη διατροφικές 
χρήσεις ούτε χρήσεις που δεν έχουν σχέση 
με κανονικό διαιτολόγιο.

πρέπει να διευκολυνθεί, στις περιπτώσεις 
όπου το ιστορικό ασφαλούς χρήσης στην 
τρίτη χώρα είναι αποδεδειγμένο. Τα 
τρόφιμα αυτά θα πρέπει να έχουν 
καταναλωθεί σε τρίτη χώρα για 
τουλάχιστον 25 έτη στο πλαίσιο της 
συνήθους διατροφής σημαντικού μέρους 
του πληθυσμού της χώρας. Το ιστορικό 
ασφαλούς χρήσης των τροφίμων δεν θα 
πρέπει να περιλαμβάνει μη διατροφικές 
χρήσεις ούτε χρήσεις που δεν έχουν σχέση 
με κανονικό διαιτολόγιο.

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Αξίζει να διευκρινιστεί ότι τα
τρόφιμα από τρίτες χώρες που λογίζονται 
ως νέα τρόφιμα στην Ένωση θα πρέπει να 
θεωρούνται παραδοσιακά τρόφιμα από 
τρίτες χώρες μόνο όταν προέρχονται από 
την πρωτογενή παραγωγή, όπως ορίζεται 
στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
178/2002, ανεξάρτητα από το αν είναι 
μεταποιημένα ή μη μεταποιημένα τρόφιμα. 
Ως εκ τούτου, αν έχει εφαρμοστεί στα 
συγκεκριμένα τρόφιμα μια νέα μέθοδος 
παραγωγής ή αν τα τρόφιμα περιέχουν ή 
αποτελούνται από «τεχνολογικά 
επεξεργασμένα νανοϋλικά», όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
στοιχείο κ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1169/2011, τα τρόφιμα δεν θα πρέπει να 
θεωρούνται παραδοσιακά.

(12) Τρόφιμα από τρίτες χώρες που 
λογίζονται ως νέα τρόφιμα στην Ένωση θα 
πρέπει να θεωρούνται παραδοσιακά 
τρόφιμα από τρίτες χώρες μόνο όταν 
προέρχονται από την πρωτογενή 
παραγωγή, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002, 
ανεξάρτητα από το αν είναι μεταποιημένα 
ή μη μεταποιημένα τρόφιμα. Ως εκ τούτου, 
αν έχει εφαρμοστεί στα συγκεκριμένα 
τρόφιμα μια νέα μέθοδος παραγωγής, τα 
τρόφιμα δεν θα πρέπει να θεωρούνται 
παραδοσιακά.

Or. en
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα προϊόντα τροφίμων που έχουν 
παραχθεί από συστατικά τροφίμων τα 
οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού –ιδίως κατόπιν 
αλλαγής των συστατικών του τροφίμου, 
της σύνθεσης ή της ποσότητάς τους– δεν 
θα πρέπει να θεωρούνται νέα τρόφιμα. 
Ωστόσο, οι τροποποιήσεις ενός 
συστατικού τροφίμων, π.χ. τα επιλεκτικά 
εκχυλίσματα ή η χρήση άλλων μερών 
ενός φυτού, που δεν έχουν, προς το παρόν,
χρησιμοποιηθεί ευρέως για ανθρώπινη 
κατανάλωση στην Ένωση, θα πρέπει να 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.

(13) Τα τρόφιμα που παράγονται 
αποκλειστικά από συστατικά τροφίμων τα 
οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού –ιδίως κατόπιν 
αλλαγής των συστατικών του τροφίμου, ή 
της ποσότητάς τους– δεν θα πρέπει να 
θεωρούνται νέα τρόφιμα. Ωστόσο, οι 
τροποποιήσεις ενός συστατικού τροφίμων,
που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί 
ευρέως για ανθρώπινη κατανάλωση στην 
Ένωση, θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Η οδηγία 2001/83/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου20 εφαρμόζεται όταν ένα 
προϊόν, λαμβανομένων υπόψη όλων των 
χαρακτηριστικών του, μπορεί να εμπίπτει 
τόσο στον ορισμό του «φαρμάκου», όπως 
ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της
εν λόγω οδηγίας, όσο και στον ορισμό του 
«προϊόντος», στον παρόντα κανονισμό. Ως 
προς αυτό, όταν ένα κράτος μέλος 
διαπιστώνει, σύμφωνα με την οδηγία 
2001/83/ΕΚ, ότι ένα προϊόν είναι 
φάρμακο, μπορεί να περιορίζει τη διάθεση 
του εν λόγω προϊόντος στην αγορά 

(14) Η οδηγία 2001/83/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου εφαρμόζεται σε περιπτώσεις 
όπου όταν ένα προϊόν, λαμβανομένων 
υπόψη όλων των χαρακτηριστικών του, 
μπορεί να εμπίπτει τόσο στον ορισμό του 
«φαρμάκου», όπως ορίζεται στην εν λόγω 
οδηγία, όσο και στον ορισμό του 
«προϊόντος», στον παρόντα κανονισμό. Ως 
προς αυτό, όταν ένα κράτος μέλος 
διαπιστώνει, σύμφωνα με την οδηγία 
2001/83/ΕΚ, ότι ένα προϊόν είναι 
φάρμακο, μπορεί να περιορίζει τη διάθεση 
του εν λόγω προϊόντος στην αγορά 



PR\1036384EL.doc 17/70 PE537.480v02-00

EL

σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία. 
Επιπλέον, τα φάρμακα (φαρμακευτικά 
προϊόντα) εξαιρούνται από τον ορισμό των 
τροφίμων σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 και, 
επομένως, δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού.

σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία. 
Επιπλέον, τα φάρμακα (φαρμακευτικά 
προϊόντα) εξαιρούνται από τον ορισμό των 
τροφίμων σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 178/2002 και, επομένως, δεν θα 
πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού.

____________________ ____________________
20 Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού 
κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται 
για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ L 311, 
28.11.2001, σ. 67).

20 Οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού 
κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται 
για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ L 311, 
28.11.2001, σ. 67).

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15α) Η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή 
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων
(«EFSA») θα πρέπει να υπόκεινται σε
συγκεκριμένες προθεσμίες για να
εξασφαλιστεί η ομαλή διεκπεραίωση των 
αιτήσεων. Ωστόσο, σε δύσκολες
περιπτώσεις, η Επιτροπή και η EFSA θα 
πρέπει να έχουν το δικαίωμα να
παρατείνουν τις εν λόγω προθεσμίες, εάν 
είναι απαραίτητο.

Or. en
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Ο καθορισμός τού κατά πόσον ένα 
τρόφιμο χρησιμοποιήθηκε ευρέως για 
ανθρώπινη κατανάλωση εντός της Ένωσης 
πριν από τις 15 Μαΐου 1997 θα πρέπει να 
βασίζεται σε πληροφορίες που 
υποβάλλονται από τους υπευθύνους 
επιχειρήσεων τροφίμων και, κατά 
περίπτωση, να στηρίζεται από άλλα 
στοιχεία που είναι διαθέσιμα στα κράτη 
μέλη. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 
τροφίμων θα πρέπει να συμβουλεύονται τα 
κράτη μέλη εάν δεν είναι βέβαιοι για το 
καθεστώς των τροφίμων τα οποία 
προτίθενται να διαθέσουν στην αγορά. Αν 
δεν υπάρχουν πληροφορίες για την 
ανθρώπινη κατανάλωση πριν από τις 15 
Μαΐου 1997 ή οι υπάρχουσες σχετικές 
πληροφορίες είναι ανεπαρκείς, θα πρέπει 
να καθιερωθεί μια απλή και διαφανής 
διαδικασία για τη συλλογή αυτών των 
πληροφοριών, με τη συμμετοχή της 
Επιτροπής, των κρατών μελών και των 
υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων. Θα 
πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές 
αρμοδιότητες στην Επιτροπή, ώστε να 
καθορίσει τα διαδικαστικά στάδια μιας 
τέτοιας διαδικασίας διαβούλευσης.

(16) Ο καθορισμός τού κατά πόσον ένα 
τρόφιμο χρησιμοποιήθηκε ευρέως για 
ανθρώπινη κατανάλωση εντός της Ένωσης 
πριν από τις 15 Μαΐου 1997 θα πρέπει να 
βασίζεται σε πληροφορίες που 
υποβάλλονται από τους υπευθύνους 
επιχειρήσεων τροφίμων και, κατά 
περίπτωση, να στηρίζεται από άλλα 
στοιχεία που είναι διαθέσιμα στα κράτη 
μέλη. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 
τροφίμων θα πρέπει να συμβουλεύονται τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή εάν δεν 
είναι βέβαιοι για το καθεστώς των 
τροφίμων τα οποία προτίθενται να 
διαθέσουν στην αγορά. Αν δεν υπάρχουν 
πληροφορίες για την ανθρώπινη 
κατανάλωση πριν από τις 15 Μαΐου 1997 ή 
οι υπάρχουσες σχετικές πληροφορίες είναι 
ανεπαρκείς, θα πρέπει να καθιερωθεί μια 
απλή και διαφανής διαδικασία για τη 
συλλογή αυτών των πληροφοριών, με τη 
συμμετοχή της Επιτροπής, των κρατών 
μελών και των υπευθύνων επιχειρήσεων 
τροφίμων. Θα πρέπει να ανατεθούν 
εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή, 
ώστε να καθορίσει τα διαδικαστικά στάδια 
μιας τέτοιας διαδικασίας διαβούλευσης.

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Τα νέα τρόφιμα θα πρέπει να 
εγκρίνονται και να χρησιμοποιούνται μόνο 

(17) Τα νέα τρόφιμα θα πρέπει να 
εγκρίνονται και να χρησιμοποιούνται μόνο 
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εάν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό. Τα νέα τρόφιμα 
θα πρέπει να είναι ασφαλή και η χρήση 
τους δεν θα πρέπει να παραπλανά τους 
καταναλωτές. Για τον λόγο αυτό, αν ένα 
νέο τρόφιμο πρόκειται να αντικαταστήσει 
κάποιο άλλο τρόφιμο, δεν θα πρέπει να 
διαφέρει από το τρόφιμο αυτό κατά τρόπο 
ώστε να έχει μικρότερη διατροφική αξία 
για τους καταναλωτές.

εάν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό. Τα νέα τρόφιμα 
θα πρέπει να είναι ασφαλή και η χρήση 
τους δεν θα πρέπει να παραπλανά τους 
καταναλωτές. Για τον λόγο αυτό, αν ένα 
νέο τρόφιμο πρόκειται να αντικαταστήσει 
κάποιο άλλο τρόφιμο, δεν θα πρέπει να 
διαφέρει από το τρόφιμο αυτό κατά τρόπο 
ώστε να έχει σημαντικά μικρότερη 
διατροφική αξία για τους καταναλωτές.

Or. en

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Τα νέα τρόφιμα δεν θα πρέπει να 
διατίθενται στην αγορά ή να 
χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα για 
ανθρώπινη κατανάλωση, εκτός εάν 
συμπεριλαμβάνονται στον ενωσιακό 
κατάλογο νέων τροφίμων που επιτρέπεται 
να διατίθενται στην αγορά της Ένωσης («ο 
ενωσιακός κατάλογος»). Για τον λόγο 
αυτό, κρίνεται σκόπιμο να καταρτιστεί, με 
εκτελεστική πράξη, ενωσιακός κατάλογος 
για τα νέα τρόφιμα, στον οποίο θα 
καταχωρίζονται τα νέα τρόφιμα που 
έχουν ήδη εγκριθεί ή κοινοποιηθεί 
σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 ή 7 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97, παράλληλα 
με τυχόν υφιστάμενες προϋποθέσεις 
έγκρισης. Δεδομένου ότι αυτά τα νέα 
τρόφιμα έχουν ήδη αξιολογηθεί ως προς 
την ασφάλειά τους, έχουν παραχθεί και 
διατεθεί νόμιμα στην Ένωση και δεν έχουν 
δημιουργήσει ανησυχίες για την υγεία 
κατά το παρελθόν, θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται για την αρχική κατάρτιση 
του ενωσιακού καταλόγου η 
συμβουλευτική διαδικασία. 

(18) Τα νέα τρόφιμα δεν θα πρέπει να 
διατίθενται στην αγορά ή να 
χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα για 
ανθρώπινη κατανάλωση, εκτός εάν 
συμπεριλαμβάνονται στον ενωσιακό 
κατάλογο νέων τροφίμων που επιτρέπεται 
να διατίθενται στην αγορά της Ένωσης («ο 
ενωσιακός κατάλογος»). Για τον λόγο 
αυτό, κρίνεται σκόπιμο να καταρτιστεί, με 
εκτελεστική πράξη, ενωσιακός κατάλογος 
για τα νέα τρόφιμα που έχουν ήδη εγκριθεί 
ή κοινοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 258/97, παράλληλα με τυχόν 
υφιστάμενες προϋποθέσεις έγκρισης. 
Δεδομένου ότι αυτά τα νέα τρόφιμα έχουν 
ήδη αξιολογηθεί ως προς την ασφάλειά 
τους, έχουν παραχθεί και διατεθεί νόμιμα 
στην Ένωση και δεν έχουν δημιουργήσει 
ανησυχίες για την υγεία κατά το παρελθόν, 
θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την 
αρχική κατάρτιση του ενωσιακού 
καταλόγου η συμβουλευτική διαδικασία. Ο
κατάλογος αυτός θα πρέπει να είναι
διαφανής, με εύκολη πρόσβαση και να 
επικαιροποιείται τακτικά.
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Or. en

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Είναι σκόπιμο να εγκρίνεται ένα νέο 
τρόφιμο με την ενημέρωση του ενωσιακού 
καταλόγου, βάσει των κριτηρίων και των 
διαδικασιών που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό. Θα πρέπει να εφαρμοστεί μια 
διαδικασία που να είναι αποτελεσματική, 
χρονικά καθορισμένη και διαφανής. Όσον 
αφορά τα παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες 
χώρες που έχουν ιστορικό ασφαλούς 
χρήσης είναι σκόπιμο να προβλεφθεί
ταχύτερη και απλουστευμένη διαδικασία 
για την επικαιροποίηση του ενωσιακού 
καταλόγου, εάν δεν διατυπώνονται 
αιτιολογημένες αντιρρήσεις ως προς την 
ασφάλεια. Επειδή η έγκριση του 
ενωσιακού καταλόγου προϋποθέτει την 
εφαρμογή των κριτηρίων που καθορίζονται 
στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 
ανατίθενται στην Επιτροπή οι οικείες 
εκτελεστικές αρμοδιότητες.

(19) Είναι σκόπιμο να εγκρίνεται ένα νέο 
τρόφιμο με την ενημέρωση του ενωσιακού 
καταλόγου, βάσει των κριτηρίων και των 
διαδικασιών που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό. Θα πρέπει να εφαρμοστεί μια 
διαδικασία που να είναι αποτελεσματική, 
χρονικά καθορισμένη και διαφανής. Όσον 
αφορά τα παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες 
χώρες που έχουν ιστορικό ασφαλούς 
χρήσης οι αιτούντες πρέπει να έχουν 
δικαίωμα να επιλέγουν ταχύτερη και 
απλουστευμένη διαδικασία για την 
επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου, 
εάν δεν διατυπώνονται αιτιολογημένες 
αντιρρήσεις ως προς την ασφάλεια. Επειδή 
η έγκριση του ενωσιακού καταλόγου 
προϋποθέτει την εφαρμογή των κριτηρίων 
που καθορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό, θα πρέπει να ανατίθενται στην 
Επιτροπή οι οικείες εκτελεστικές 
αρμοδιότητες.

Or. en

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Θα πρέπει επίσης να καθιερωθούν 
κριτήρια για την αξιολόγηση των κινδύνων 
που απορρέουν από τα νέα τρόφιμα όσον 
αφορά την ασφάλειά τους. Για να 
διασφαλιστεί η εναρμονισμένη 

(20) Θα πρέπει επίσης να καθιερωθούν 
κριτήρια για την εκτίμηση των κινδύνων 
που απορρέουν από τα νέα τρόφιμα όσον 
αφορά την ασφάλειά τους. Για να 
διασφαλιστεί η εναρμονισμένη 
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επιστημονική αξιολόγηση των νέων 
τροφίμων, η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να 
διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για 
την Ασφάλεια των Τροφίμων («EFSA»).

επιστημονική αξιολόγηση των νέων 
τροφίμων, η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να 
διεξάγεται από την EFSA της οποίας οι 
εκτιμήσεις πρέπει να επικρατούν σε 
περίπτωση διχογνωμίας όσον αφορά την 
ασφάλεια των τροφίμων.

Or. en

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Όταν ένα νέο τρόφιμο εγκρίνεται και 
καταχωρίζεται στον ενωσιακό κατάλογο, η 
Επιτροπή θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
εισάγει απαιτήσεις παρακολούθησης μετά 
τη διάθεση στην αγορά, με στόχο την 
παρακολούθηση της χρήσης των 
εγκεκριμένων νέων τροφίμων, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι η χρήση γίνεται εντός 
των ορίων ασφάλειας, όπως καθορίστηκαν 
στην αξιολόγηση ασφάλειας που 
διενήργησε η EFSA. 

(22) Όταν ένα νέο τρόφιμο εγκρίνεται και 
καταχωρίζεται στον ενωσιακό κατάλογο, η 
Επιτροπή θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να 
εισάγει απαιτήσεις παρακολούθησης μετά 
τη διάθεση στην αγορά, με στόχο την 
παρακολούθηση της χρήσης των 
εγκεκριμένων νέων τροφίμων, ώστε να 
διασφαλίζεται ότι η χρήση γίνεται εντός 
των ορίων ασφάλειας, όπως καθορίστηκαν 
στην αξιολόγηση ασφάλειας που 
διενήργησε η EFSA. Ωστόσο, η εξουσία 
αυτή πρέπει να ασκείται μόνο σε
περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένες και
όχι να μην αποτελεί πάγια πρακτική.

Or. en

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Σε ειδικές περιστάσεις, για να 
ενθαρρυνθούν η έρευνα και η ανάπτυξη 
στη βιομηχανία γεωργικών ειδών 
διατροφής και, επομένως, η καινοτομία, 

(23) Σε ειδικές περιστάσεις, για να 
ενθαρρυνθούν η έρευνα και η ανάπτυξη 
στη βιομηχανία γεωργικών ειδών 
διατροφής και, επομένως, η καινοτομία, 
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είναι σκόπιμο να προστατεύεται η 
επένδυση που πραγματοποιούν οι 
καινοτόμοι επιχειρηματίες για να 
συγκεντρώσουν τις πληροφορίες και τα 
στοιχεία που παρέχονται για την 
τεκμηρίωση αίτησης νέων τροφίμων που 
υποβάλλεται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό. Τα πρόσφατα επιστημονικά 
στοιχεία και τα δεδομένα που αποτελούν 
αντικείμενο δικαιώματος πνευματικής 
ιδιοκτησίας τα οποία παρέχονται προς 
υποστήριξη μιας αίτησης συμπερίληψης 
νέων τροφίμων στον ενωσιακό κατάλογο 
θα πρέπει να προστατεύονται. Τα εν λόγω 
δεδομένα και πληροφορίες θα πρέπει, για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα, να μη 
χρησιμοποιούνται προς όφελος 
μεταγενέστερου αιτούντος, χωρίς τη 
συμφωνία του προηγούμενου αιτούντος. Η 
προστασία των επιστημονικών δεδομένων 
που παρέχονται από έναν αιτούντα δεν 
πρέπει να εμποδίζει άλλους αιτούντες να 
ζητούν την καταχώριση στον ενωσιακό 
κατάλογο είτε βάσει δικών τους 
επιστημονικών δεδομένων είτε με 
παραπομπή στα προστατευόμενα δεδομένα 
σε συμφωνία με τον προηγούμενο
αιτούντα. Ωστόσο, η συνολική πενταετής 
περίοδος προστασίας των δεδομένων η 
οποία έχει παραχωρηθεί στον 
προηγούμενο αιτούντα δεν πρέπει να 
παρατείνεται λόγω της χορήγησης 
προστασίας των δεδομένων σε 
μεταγενέστερους αιτούντες.

είναι σκόπιμο να προστατεύεται η 
επένδυση που πραγματοποιούν οι 
αιτούντες επιχειρηματίες για να 
συγκεντρώσουν τις πληροφορίες και τα 
στοιχεία που παρέχονται για την 
τεκμηρίωση αίτησης νέων τροφίμων που 
υποβάλλεται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό. Τα πρόσφατα επιστημονικά 
στοιχεία και τα δεδομένα που αποτελούν 
αντικείμενο δικαιώματος πνευματικής 
ιδιοκτησίας τα οποία παρέχονται προς 
υποστήριξη μιας αίτησης συμπερίληψης 
νέων τροφίμων στον ενωσιακό κατάλογο 
θα πρέπει να προστατεύονται. Τα εν λόγω 
δεδομένα και πληροφορίες θα πρέπει, για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα, να μη 
χρησιμοποιούνται προς όφελος 
μεταγενέστερου αιτούντος, χωρίς τη 
συμφωνία του αρχικού αιτούντος. Η 
προστασία των επιστημονικών δεδομένων 
που παρέχονται από έναν αιτούντα δεν 
πρέπει να εμποδίζει άλλους αιτούντες να 
ζητούν την καταχώριση στον ενωσιακό 
κατάλογο είτε βάσει δικών τους 
επιστημονικών δεδομένων είτε με 
παραπομπή στα προστατευόμενα δεδομένα 
σε συμφωνία με τον αρχικό αιτούντα. 
Ωστόσο, η συνολική πενταετής περίοδος 
προστασίας των δεδομένων η οποία έχει 
παραχωρηθεί στον αρχικό αιτούντα δεν 
πρέπει να παρατείνεται λόγω της 
χορήγησης προστασίας των δεδομένων σε 
μεταγενέστερους αιτούντες.

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23α) Οι αιτούντες συχνά συνεργάζονται 
με επιστήμονες που δημοσιεύουν τα 
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αποτελέσματα των εργασιών τους σε 
επιστημονικά περιοδικά. Για να 
ενθαρρυνθεί η συνεργασία μεταξύ των 
αιτούντων και των επιστημόνων, είναι 
απαραίτητο να διασφαλιστεί η προστασία 
των δεδομένων ανεξάρτητα από το κατά 
πόσο τα δεδομένα δημοσιεύονται σε 
επιστημονικό περιοδικό.

Or. en

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23β) Εάν ένας αιτών ζητήσει προστασία 
των δεδομένων σχετικά με το ίδιο 
τρόφιμο τόσο στο πλαίσιο του παρόντος
κανονισμού όσο και του κανονισμού (ΕΚ) 
1924/2006, η Επιτροπή πρέπει να 
προσπαθήσει να ευθυγραμμίσει το 
χρονοδιάγραμμα και των δύο
διαδικασιών αδειοδότησης ώστε να 
συμπέσουν οι περίοδοι προστασίας των 
δεδομένων. Αν αυτό απαιτεί να 
καθυστερήσει μία από τις διαδικασίες, θα 
πρέπει να ζητηθεί εκ των προτέρων η 
γνώμη του αιτούντος.

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 
πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, η αξιολόγηση του 

(25) Για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 
πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, η αξιολόγηση του 
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κινδύνου και οι διαδικασίες έγκρισης θα 
πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό. Επιπλέον, λόγω της 
αποσαφήνισης του ορισμού των νέων 
τροφίμων στον παρόντα κανονισμό και 
προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια 
δικαίου, τα τρόφιμα που έχουν διατεθεί 
νομίμως στην αγορά πριν από την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει, κατ’ αρχήν, να επιτρέπεται να 
διατίθενται στην αγορά έως ότου 
ολοκληρωθούν η αξιολόγηση του κινδύνου 
και οι διαδικασίες έγκρισης. Ως εκ τούτου, 
πρέπει να προβλεφθούν μεταβατικές 
διατάξεις για να εξασφαλιστεί η ομαλή 
μετάβαση προς τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού.

κινδύνου και οι διαδικασίες έγκρισης θα 
πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό. Επιπλέον, λόγω της 
αποσαφήνισης του ορισμού των νέων 
τροφίμων στον παρόντα κανονισμό και 
προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια 
δικαίου, τα τρόφιμα που έχουν διατεθεί 
νομίμως στην αγορά πριν από την 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει, κατ’ αρχήν, να επιτρέπεται να 
διατίθενται στην αγορά έως ότου 
ολοκληρωθούν η αξιολόγηση του κινδύνου 
και οι διαδικασίες έγκρισης. Ως εκ τούτου, 
πρέπει να προβλεφθούν μεταβατικές 
διατάξεις για να εξασφαλιστεί η ομαλή 
μετάβαση προς τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής Αντικείμενο, σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να καθοριστεί με σαφήνεια ο σκοπός του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει κανόνες 
για τη διάθεση των νέων τροφίμων στην 
αγορά της Ένωσης, ώστε να 

1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει κανόνες 
για τη διάθεση των νέων τροφίμων στην 
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διασφαλίζεται η αποτελεσματική 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 
παράλληλα με την παροχή υψηλού 
επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης 
υγείας και των συμφερόντων των 
καταναλωτών.

αγορά της Ένωσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να καθοριστεί με σαφήνεια ο σκοπός του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Ο σκοπός του παρόντος κανονισμού 
είναι να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας και 
των συμφερόντων των καταναλωτών, 
καθώς και του περιβάλλοντος, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα την 
αποτελεσματική λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να καθοριστεί με σαφήνεια ο σκοπός του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) κάθε τρόφιμο που δεν 
χρησιμοποιούνταν ευρέως για ανθρώπινη 

α) οποιοδήποτε τρόφιμο που δεν 
χρησιμοποιούνταν ευρέως για ανθρώπινη 
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κατανάλωση εντός της Ένωσης πριν από 
τις 15 Μαΐου 1997, ανεξάρτητα από την 
ημερομηνία προσχώρησης των κρατών 
μελών στην Ένωση, και το οποίο 
περιλαμβάνει ιδίως τα εξής:

κατανάλωση εντός της Ένωσης πριν από 
τις 15 Μαΐου 1997, ανεξάρτητα από την 
ημερομηνία προσχώρησης των κρατών 
μελών στην Ένωση, και το οποίο εμπίπτει 
σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επαναφορά και η αναζωογόνηση των κατηγοριών με βάση τον ορισμό για τα νέα τρόφιμα
είναι απαραίτητες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο κανονισμός θα εφαρμόζεται μόνο σε
ορισμένες κατηγορίες τροφίμων και όχι σε όλα τα τρόφιμα, καθώς και για λόγους ασφάλειας 
δικαίου.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο α – επιμέρους σημείο -i (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-i) τρόφιμα με νέα ή σκοπίμως 
τροποποιημένη πρωτοταγή μοριακή 
δομή·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να προσαρμοστεί στην τεχνολογική πρόοδο και τα νέα είδη των τροφίμων
που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – επιμέρους σημείο -i α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-iα) τρόφιμα που περιέχουν, αποτελούνται 
ή παράγονται από μικροοργανισμούς, 
μύκητες και άλγη·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να προσαρμοστεί στην τεχνολογική πρόοδο και τα νέα είδη των τροφίμων 
που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο α – επιμέρους σημείο -i β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

-iβ) τρόφιμα που περιέχουν, αποτελούνται 
ή παράγονται από φυτά ή ζώα, εκτός από
φυτά ή ζώα που έχουν ληφθεί από 
παραδοσιακές πρακτικές 
πολλαπλασιασμού ή αναπαραγωγής και 
έχουν ακινδύνως χρησιμοποιηθεί ως
τρόφιμα εντός της αγοράς της Ένωσης, 
εφόσον οι πρακτικές αυτές δεν οδηγούν 
σε σημαντικές αλλαγές στη σύνθεση ή τη 
δομή των τροφίμων οι οποίες επηρεάζουν
τη θρεπτική αξία, τον μεταβολισμό ή την
περιεκτικότητά τους σε ανεπιθύμητες
ουσίες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να προσαρμοστεί στην τεχνολογική πρόοδο και τα νέα είδη των τροφίμων 
που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο α – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) τρόφιμα για τα οποία εφαρμόζεται νέα 
διαδικασία παραγωγής η οποία δεν 
εφαρμοζόταν για την παραγωγή τροφίμων

(i) τρόφιμα που προέρχονται από νέα 
διαδικασία παραγωγής η οποία δεν 
εφαρμοζόταν για τα τρόφιμα στην Ένωση 
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στην Ένωση πριν από τις 15 Μαΐου 1997, 
σε περίπτωση που αυτή η διαδικασία 
παραγωγής προκαλεί σημαντικές 
μεταβολές στη σύνθεση ή τη δομή των 
τροφίμων οι οποίες επηρεάζουν τη 
θρεπτική τους αξία, τον τρόπο 
μεταβολισμού τους ή την περιεκτικότητά 
τους σε ανεπιθύμητες ουσίες·

πριν από τις 15 Μαΐου 1997, που ενδέχεται 
να προκαλέσει σημαντικές μεταβολές στη 
σύνθεση ή τη δομή των τροφίμων οι οποίες 
επηρεάζουν τη θρεπτική τους αξία, τον 
τρόπο μεταβολισμού τους ή την 
περιεκτικότητά τους σε ανεπιθύμητες 
ουσίες·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τον στόχο του Συμβούλιο για λόγους σαφήνειας.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – επιμέρους σημείο i – περίπτωση 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- νέα πηγή ή αρχικό υλικό έχει 
χρησιμοποιηθεί, για ενιαία μορφή ή για
μείγματα βιταμινών, μετάλλων και άλλων
ουσιών που χρησιμοποιούνται σύμφωνα
με την οδηγία 2002/46/ΕΚ, τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1925/2006 ή τον κανονισμό
(ΕΕ) αριθ. 609 /2013.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να προσαρμοστεί στην τεχνολογική πρόοδο και τα νέα είδη των τροφίμων 
που εισέρχονται στην αγορά της ΕΕ.
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Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες 
χώρες»: τα νέα τρόφιμα, εκτός από αυτά 
που αναφέρεται στο στοιχείο α) σημεία i) 
έως iii), τα οποία προκύπτουν από την 
πρωτογενή παραγωγή, με ιστορικό 
ασφαλούς χρήσης στην εκάστοτε τρίτη 
χώρα· 

β) «παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες 
χώρες»: τα νέα τρόφιμα, εκτός από αυτά 
που αναφέρεται στο στοιχείο α) σημεία -i) 
έως iii), τα οποία προκύπτουν από την 
πρωτογενή παραγωγή, με ιστορικό 
ασφαλούς χρήσης στην εκάστοτε τρίτη 
χώρα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τρόφιμα με νέα ή τροποποιημένη μοριακή δομή δεν μπορεί να αποτελέσουν παραδοσιακά
τρόφιμα από τρίτες χώρες.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) «ιστορικό ασφαλούς χρήσης τροφίμων 
σε τρίτη χώρα»: η ασφάλεια των εν λόγω 
τροφίμων έχει επιβεβαιωθεί με στοιχεία 
σχετικά με τη σύνθεσή τους, καθώς και 
από την πείρα που προκύπτει από τη 
συνεχόμενη χρήση τους για τουλάχιστον 
25 έτη στη συνήθη διατροφή μεγάλου
μέρους του πληθυσμού της εκάστοτε 
τρίτης χώρας, πριν από την κοινοποίηση 
για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 13·

γ) «ιστορικό ασφαλούς χρήσης τροφίμων 
σε τρίτη χώρα»: η ασφάλεια των εν λόγω 
τροφίμων έχει επιβεβαιωθεί με στοιχεία 
σχετικά με τη σύνθεσή τους, καθώς και 
από την πείρα που προκύπτει από τη 
συνεχόμενη χρήση τους για τουλάχιστον 
25 έτη στη συνήθη διατροφή σημαντικού
μέρους του πληθυσμού της εκάστοτε 
τρίτης χώρας, πριν από την κοινοποίηση 
για την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 13·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρήση της λέξης «σημαντικού» καθιστά σαφέστερο ότι ο ορισμός είναι σε σχέση με το
μέγεθος του πληθυσμού της κάθε συγκεκριμένης χώρας και όχι από την παγκόσμια σύγκριση.
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Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτελεστικές εξουσίες σχετικά με τον 
ορισμό του νέου τροφίμου στο άρθρο 2 
παράγραφος 2 στοιχείο α)

διαγράφεται

Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίσει, με εκτελεστικές 
πράξεις, κατά πόσον ένα συγκεκριμένο 
τρόφιμο εμπίπτει στον ορισμό των νέων 
τροφίμων, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α).

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 27 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτό το άρθρο είναι πιο συνεπές με το άρθρο 4 και μετακινήθηκε αναλόγως.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων 
συμβουλεύονται το κράτος μέλος σε 
περίπτωση που δεν είναι βέβαιοι για το 
κατά πόσον το τρόφιμο που σκοπεύουν να 
διαθέσουν στην αγορά της Ένωσης 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού. Στην περίπτωση 
αυτή, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων 
παρέχουν τα αναγκαία στοιχεία στα κράτη 

2. Σε περίπτωση που δεν είναι βέβαιοι για 
το κατά πόσον το τρόφιμο που σκοπεύουν 
να διαθέσουν στην αγορά της Ένωσης 
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, οι υπεύθυνοι 
επιχειρήσεων τροφίμων συμβουλεύονται 
το κράτος μέλος. Οι υπεύθυνοι 
επιχειρήσεων τροφίμων παρέχουν τα 
αναγκαία στοιχεία στα κράτη μέλη, για να 



PR\1036384EL.doc 31/70 PE537.480v02-00

EL

μέλη, με το αίτημα να προσδιοριστεί ιδίως 
ο βαθμός στον οποίο το εν λόγω τρόφιμο 
χρησιμοποιούνταν για ανθρώπινη 
κατανάλωση της Ένωσης πριν από τις 15 
Μαΐου 1997. 

προσδιοριστεί κατά πόσο ένα τρόφιμο
εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κάθε εφαρμογή είναι μοναδική και, συνεπώς, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων πρέπει να 
έχουν την ευελιξία να διαβουλεύονται με τα κράτη μέλη σχετικά με τις ιδιαιτερότητες της κάθε
εφαρμογής τους. Αν το κάνουν, πρέπει να παρέχουν στο κράτος μέλος όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εάν το κράτος μέλος δεν είναι σε 
θέση να καθορίσει κατά πόσον ένα 
τρόφιμο εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής
του παρόντος κανονισμού, μπορεί να
συμβουλεύεται την Επιτροπή και τα άλλα
κράτη μέλη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατά τη διαδικασία καθορισμού τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν το δικαίωμα να
διαβουλεύονται, αλλά δεν υποχρεούνται να το πράξουν, αν δεν είναι απαραίτητο.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 
πράξεις, να προσδιορίσει τα διαδικαστικά 

Έως τις ...+ η Επιτροπή εκδίδει 
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στάδια της διαβούλευσης που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2.

εκτελεστικές πράξεις σχετικά με:

ποιες μορφές τροφίμων ή συστατικού
τροφίμων εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού για
κάθε μία από τις κατηγορίες του άρθρου
2 (2) (α) και

τα διαδικαστικά στάδια της διαδικασίας
διαβούλευσης.

____________________
+ Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί η 
ημερομηνία: 12 μήνες μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός θα εισαγάγει νέες κατηγορίες που θα αντικατοπτρίζουν τις επιστημονικές 
εξελίξεις, σε σύγκριση με το 1997. Ωστόσο, αυτό θα καταστήσει τη διαδικασίας πιο περίπλοκη. 
Είναι εξαιρετικά σημαντικό η Επιτροπή να δημοσιεύει προσβάσιμες κατευθυντήριες γραμμές για
να βοηθήσει τους αιτούντες. Κατά τη διαδικασία καθορισμού οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 
τροφίμων πρέπει να έχουν σαφή και προσιτή γραμμή επικοινωνίας με τα κράτη μέλη, την EFSA 
και την Επιτροπή.

Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτελεστικές εξουσίες σχετικά με τον 
ορισμό του νέου τροφίμου στο άρθρο 2 

παράγραφος 2 στοιχείο α)

Για να εξασφαλιστεί η ενιαία εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίσει, με εκτελεστικές 
πράξεις, κατά πόσον ένα συγκεκριμένο 
τρόφιμο εμπίπτει στον ορισμό των νέων 
τροφίμων, όπως προβλέπεται στο 
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άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α).

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 27 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Βλ. αιτιολόγηση της τροπολογίας στο άρθρο 3.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Μόνο τα νέα τρόφιμα που έχουν 
εγκριθεί και περιλαμβάνονται στον 
ενωσιακό κατάλογο μπορούν να 
διατίθενται στην αγορά της Ένωσης ως 
έχουν και να χρησιμοποιούνται εντός και 
επί των τροφίμων με τις προϋποθέσεις 
χρήσης που καθορίζονται στον εν λόγω 
κατάλογο.

2. Μόνο τα νέα τρόφιμα που έχουν 
εγκριθεί και περιλαμβάνονται στον 
ενωσιακό κατάλογο μπορούν να 
διατίθενται στην αγορά της Ένωσης ως 
έχουν και να χρησιμοποιούνται εντός και 
επί των τροφίμων σύμφωνα με τις 
προϋποθέσεις χρήσης και τις απαιτήσεις 
επισήμανσης που καθορίζονται στον εν 
λόγω κατάλογο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις επισήμανσης μπορεί επίσης να είναι μέρος της διαδικασίας αδειοδότησης

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η πρόσβαση στον κατάλογο της 
Ένωσης θα είναι στη διάθεση του κοινού
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από την ... +. Ο κατάλογος της Ένωσης
δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο της 
Επιτροπής και στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωση.

____________________
+ Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί η 
ημερομηνία: 24 μήνες μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι εξαιρετικά σημαντικό ο κατάλογος των νέων τροφίμων Ένωσης να είναι διαφανής. Η 
Επιτροπή θα πρέπει να λάβει κάθε μέτρο για να διασφαλιστεί ότι ο κατάλογος θα είναι άμεσα 
διαθέσιμος στο κοινό.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Γενικοί όροι για την καταχώριση νέων 
τροφίμων στον ενωσιακό κατάλογο

Γενικοί όροι για την καταχώριση νέων 
τροφίμων στον ενωσιακό κατάλογο

Η Επιτροπή εγκρίνει και καταχωρίζει στον 
ενωσιακό κατάλογο μόνο τα νέα τρόφιμα 
που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Η Επιτροπή εγκρίνει και καταχωρίζει στον 
ενωσιακό κατάλογο μόνο τα νέα τρόφιμα 
που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

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

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

β) η χρήση τους δεν παραπλανά τον 
καταναλωτή·

β) η χρήση τους δεν παραπλανά τον 
καταναλωτή·

γ) όταν, σε περίπτωση που προορίζονται 
να αντικαταστήσουν άλλα τρόφιμα, δεν 
διαφέρουν από αυτά κατά τρόπον ώστε η 
συνήθης κατανάλωσή τους να έχει 
υποβαθμισμένη διατροφική αξία για τους 
καταναλωτές.

γ) όταν, σε περίπτωση που προορίζονται 
να αντικαταστήσουν άλλα τρόφιμα, δεν 
διαφέρουν από αυτά κατά τρόπον ώστε η 
συνήθης κατανάλωσή τους να έχει 
σημαντικά υποβαθμισμένη διατροφική 
αξία για τους καταναλωτές.

Σε περίπτωση διάστασης απόψεων 
μεταξύ των επιστημονικών μελετών που
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αναφέρονται στο σημείο (α), το 
συμπέρασμα διατυπώνεται με βάση τη 
γνώμη που εκδίδει η EFSA.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μια ασήμαντη διαφορά σε διατροφική αξία δεν πρέπει να δικαιολογεί την άρνηση
αδειοδότησης όταν η διαφορά αυτή δεν έχει επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. Αν υπάρχει 
διάσταση μεταξύ των συμπερασμάτων των επιστημονικών μελετών, η EFSA πρέπει να έχει την
εξουσία να αποφαίνεται και να συνάγει τα τελικά συμπεράσματα.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο στις …23, η Επιτροπή, με 
εκτελεστική πράξη, καταρτίζει τον 
ενωσιακό κατάλογο καταχωρίζοντας νέα 
τρόφιμα που εγκρίθηκαν ή κοινοποιήθηκαν 
σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 ή 7 του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 258/97 στον εν 
λόγω ενωσιακό κατάλογο και 
συμπεριλαμβάνοντας τυχόν υφιστάμενες 
προϋποθέσεις έγκρισης. 

Μέχρι τις …23, η Επιτροπή, με 
εκτελεστική πράξη, καταρτίζει τον 
ενωσιακό κατάλογο καταχωρίζοντας νέα 
τρόφιμα που εγκρίθηκαν ή κοινοποιήθηκαν 
σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 ή 7 του 
κανονισμού (EΚ) αριθ. 258/97 στον εν 
λόγω ενωσιακό κατάλογο και 
συμπεριλαμβάνοντας τυχόν υφιστάμενες 
προϋποθέσεις έγκρισης. 

____________________ ____________________
23 Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί η 
ημερομηνία: 24 μήνες μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

23 Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί η 
ημερομηνία: 24 μήνες μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για τροπολογία τεχνικής φύσης.
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Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιεχόμενο του ενωσιακού καταλόγου Περιεχόμενο και επικαιροποίηση του 
ενωσιακού καταλόγου 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευθυγράμμιση με τον στόχο του Συμβουλίου παρέχει σαφήνεια.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στην προσθήκη, διαγραφή ή 
τροποποίηση των προϋποθέσεων, 
προδιαγραφών ή περιορισμών που 
αφορούν τη συμπερίληψη ενός νέου 
τροφίμου στον ενωσιακό κατάλογο.

γ) στην προσθήκη, διαγραφή ή 
τροποποίηση των προδιαγραφών, των 
προϋποθέσεων χρήσης, των πρόσθετων 
ειδικών απαιτήσεων επισήμανσης ή των 
απαιτήσεων παρακολούθησης μετά τη 
διάθεση στην αγορά που αφορούν τη 
συμπερίληψη ενός νέου τροφίμου στον 
ενωσιακό κατάλογο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευθυγράμμιση με τον στόχο του Συμβουλίου παρέχει σαφήνεια.
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Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η καταχώριση ενός νέου τροφίμου στον 
ενωσιακό κατάλογο που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 περιλαμβάνει, κατά 
περίπτωση, τα εξής:

Η καταχώριση ενός νέου τροφίμου στον 
ενωσιακό κατάλογο που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 περιλαμβάνει τις 
προδιαγραφές του νέου τροφίμου και, 
κατά περίπτωση, τα εξής:

α) τις προδιαγραφές του νέου τροφίμου·

β) τις προϋποθέσεις με τις οποίες μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί το νέο τρόφιμο, ώστε 
να αποφεύγονται, ιδίως, τυχόν αρνητικές 
συνέπειες σε συγκεκριμένες ομάδες του 
πληθυσμού, η υπέρβαση των μέγιστων 
επιπέδων πρόσληψης, καθώς και οι 
κίνδυνοι σε περίπτωση υπερβολικής 
κατανάλωσης·

α) τις προϋποθέσεις με τις οποίες μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί το νέο τρόφιμο, ώστε 
να αποφεύγονται, ιδίως, τυχόν αρνητικές 
συνέπειες σε συγκεκριμένες ομάδες του 
πληθυσμού, η υπέρβαση των μέγιστων 
επιπέδων πρόσληψης, καθώς και οι 
κίνδυνοι σε περίπτωση υπερβολικής 
κατανάλωσης·

γ) επιπλέον ειδικές απαιτήσεις 
επισήμανσης για την ενημέρωση των 
τελικών καταναλωτών σχετικά με 
οποιοδήποτε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ή 
ιδιότητα του τροφίμου –όπως η σύνθεση, η 
διατροφική αξία ή οι συνέπειες των 
διατροφικών συνηθειών και η 
προβλεπόμενη χρήση του τροφίμου–, που 
έχει ως αποτέλεσμα το νέο τρόφιμο να μην 
είναι πλέον ισοδύναμο με ήδη υπάρχον 
τρόφιμο, ή σχετικά με επιπτώσεις για την 
υγεία συγκεκριμένων ομάδων του 
πληθυσμού·

β) επιπλέον ειδικές απαιτήσεις 
επισήμανσης για την ενημέρωση των 
τελικών καταναλωτών σχετικά με 
οποιοδήποτε ιδιαίτερο χαρακτηριστικό ή 
ιδιότητα του τροφίμου –όπως η σύνθεση, η 
διατροφική αξία ή οι συνέπειες των 
διατροφικών συνηθειών και η 
προβλεπόμενη χρήση του τροφίμου–, που 
έχει ως αποτέλεσμα το νέο τρόφιμο να μην 
είναι πλέον ισοδύναμο με ήδη υπάρχον 
τρόφιμο, ή σχετικά με επιπτώσεις για την 
υγεία συγκεκριμένων ομάδων του 
πληθυσμού·

δ) τις απαιτήσεις παρακολούθησης μετά τη 
διάθεση στην αγορά, σύμφωνα με το 
άρθρο 23.

γ) τις απαιτήσεις παρακολούθησης μετά τη 
διάθεση στην αγορά, σύμφωνα με το 
άρθρο 23.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευθυγράμμιση με τον στόχο του Συμβουλίου παρέχει σαφήνεια.
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Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαδικασία για την έγκριση της διάθεσης 
ενός νέου τροφίμου στην αγορά της 
Ένωσης και για την επικαιροποίηση του 
ενωσιακού καταλόγου

Τις διαδικασίες για την έγκριση της 
διάθεσης ενός νέου τροφίμου στην αγορά 
της Ένωσης και για την επικαιροποίηση 
του ενωσιακού καταλόγου

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευθυγράμμιση με τον στόχο του Συμβουλίου παρέχει σαφήνεια.

Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η διαδικασία για την έγκριση της 
διάθεσης ενός νέου τροφίμου στην αγορά 
της Ένωσης και για την επικαιροποίηση 
του ενωσιακού καταλόγου που 
προβλέπεται στο άρθρο 8 αρχίζει είτε με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής είτε κατόπιν 
υποβολής αίτησης στην Επιτροπή. 

Οι διαδικασίες για την έγκριση της 
διάθεσης ενός νέου τροφίμου στην αγορά 
της Ένωσης και για την επικαιροποίηση 
του ενωσιακού καταλόγου που 
προβλέπεται στο άρθρο 8 αρχίζει είτε με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής είτε κατόπιν 
υποβολής αίτησης στην Επιτροπή. Η 
Επιτροπή θέτει τις πληροφορίες αυτές 
στη διάθεση των κρατών μελών.

Η αίτηση περιλαμβάνει: Η αίτηση περιλαμβάνει:

-α) το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση 
του αιτούντος·

α) την ονομασία και την περιγραφή του 
νέου τροφίμου·

α) την ονομασία και την περιγραφή του 
νέου τροφίμου·

αα) τη διαδικασία παραγωγής

β) τη σύνθεση του νέου τροφίμου· β) τη σύνθεση του νέου τροφίμου· 

γ) επιστημονικά στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι το νέο τρόφιμο δεν θέτει 
σε κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου·

γ) επιστημονικά στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι το νέο τρόφιμο δεν θέτει 
σε κίνδυνο την υγεία του ανθρώπου·
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γα) ενδεχομένως, τη μέθοδος ή τις
μεθόδους ανάλυσης·

δ) κατά περίπτωση, πρόταση για τις 
προϋποθέσεις χρήσης και πρόταση για 
ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης που δεν 
παραπλανούν τον καταναλωτή.

δ) κατά περίπτωση, πρόταση για τις 
προϋποθέσεις χρήσης και πρόταση για 
ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης που δεν 
παραπλανούν τον καταναλωτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αίτηση θα πρέπει να είναι διαθέσιμη σε όλα τα κράτη μέλη. Τα νέα στοιχεία της αίτησης είναι
απαραίτητα προκειμένου οι αρχές να είναι σε θέση να ελέγξουν εάν μπορεί να εγκριθεί ένα νέο 
τρόφιμο.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την 
EFSA να εκδώσει γνώμη εάν η 
επικαιροποίηση είναι πιθανό να επηρεάσει
την ανθρώπινη υγεία. 

2. Η Επιτροπή ζητεί από την EFSA να 
εκδώσει γνώμη εάν η επικαιροποίηση του 
ενωσιακού καταλόγου είναι πιθανό να 
ενέχει κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν υπάρχει εύλογη προσδοκία ότι ένα τρόφιμο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της
ανθρώπινης υγείας, η Επιτροπή θα πρέπει να υποχρεούται να ζητήσει τη γνώμη της EFSA.

Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, η 
Επιτροπή μπορεί να θέσει τέλος στη
διαδικασία έγκρισης και να αποφασίσει να 

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, η 
Επιτροπή μπορεί να τερματίσει τη 
διαδικασία έγκρισης και να αποφασίσει να 
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μην προβεί στην επικαιροποίηση, σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, εάν 
κρίνει ότι η επικαιροποίηση αυτή δεν είναι 
αιτιολογημένη.

μην προβεί στην επικαιροποίηση, σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, εάν 
κρίνει ότι η επικαιροποίηση αυτή δεν είναι 
αιτιολογημένη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τον στόχο του Συμβουλίου για τη διόρθωση της ορολογίας.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Ο αιτών μπορεί να αποσύρει την αίτηση 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 ανά 
πάσα στιγμή πριν από την έκδοση της 
γνώμης της EFSA που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2 και, συνεπώς, να θέσει τέλος 
στη διαδικασία έγκρισης των νέων 
τροφίμων και επικαιροποίησης του 
ενωσιακού καταλόγου.

5. Ο αιτών μπορεί να αποσύρει την αίτηση 
ανά πάσα στιγμή και, συνεπώς, να θέσει 
τέλος στη διαδικασία έγκρισης των νέων 
τροφίμων και επικαιροποίησης του 
ενωσιακού καταλόγου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο αιτών πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποσύρει την αίτησή του σε οποιαδήποτε φάση της
διαδικασίας.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν η Επιτροπή ζητεί τη γνώμη της 
EFSA, διαβιβάζει στην EFSA την έγκυρη 
αίτηση. Η EFSA εκδίδει τη γνώμη της 
εντός εννέα μηνών από την ημερομηνία 

1. Όταν η Επιτροπή ζητεί τη γνώμη της 
EFSA, διαβιβάζει στην EFSA την έγκυρη 
αίτηση εντός ενός μηνός. Η EFSA εκδίδει 
τη γνώμη της εντός εννέα μηνών από την 
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παραλαβής της έγκυρης αίτησης. ημερομηνία παραλαβής της έγκυρης 
αίτησης.

Για την αξιολόγηση της ασφάλειας των 
νέων τροφίμων, η EFSA, κατά περίπτωση, 
λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:

Για την αξιολόγηση της ασφάλειας των 
νέων τροφίμων, η EFSA, κατά περίπτωση, 
λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα:

α) κατά πόσον τα νέα τρόφιμα είναι εξίσου 
ασφαλή με τα τρόφιμα συγκρίσιμης 
κατηγορίας τροφίμων που ήδη υπάρχουν 
στην αγορά της Ένωσης·

α) κατά πόσον τα νέα τρόφιμα είναι εξίσου 
ασφαλή με τα τρόφιμα συγκρίσιμης 
κατηγορίας τροφίμων που ήδη υπάρχουν 
στην αγορά της Ένωσης·

β) κατά πόσον η σύνθεση των νέων 
τροφίμων και, ενδεχομένως, οι 
προϋποθέσεις χρήσης τους δεν 
δημιουργούν κίνδυνο για την υγεία των 
καταναλωτών της Ένωσης.

β) κατά πόσον η σύνθεση των νέων 
τροφίμων και, ενδεχομένως, οι 
προϋποθέσεις χρήσης τους δεν 
δημιουργούν κίνδυνο για την υγεία των 
καταναλωτών της Ένωσης.

γ) κατά πόσον ένα νέο τρόφιμο, το οποίο 
προορίζεται να αντικαταστήσει ένα άλλο, 
δεν διαφέρει από εκείνο με τρόπο που η 
συνήθης κατανάλωσή του θα ήταν
διατροφικά ασύμφορη για τον
καταναλωτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να καταστεί πιο αποτελεσματική η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, οι προθεσμίες για τα
διάφορα στάδια της διαδικασίας εφαρμογής πρέπει να μειωθούν. Ο ρόλος της EFSA πρέπει να 
ευθυγραμμιστεί με τους όρους αδειοδότησης που ορίζει το άρθρο 6.

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η EFSA διαβιβάζει τη γνώμη της στην 
Επιτροπή και στα κράτη μέλη και, κατά 
περίπτωση, στον αιτούντα.

2. Η EFSA διαβιβάζει τη γνώμη της στην 
Επιτροπή, στα κράτη μέλη και στον 
αιτούντα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο αιτών είναι πάντα εμπλεκόμενος στις διαδικασίες και θα πρέπει να ενημερώνεται σε όλα τα 
στάδια της διαδικασίας.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
εάν η EFSA ζητήσει συμπληρωματικές 
πληροφορίες από τον αιτούντα, η 
προθεσμία των εννέα μηνών που 
προβλέπεται στο άρθρο 1 μπορεί να 
παραταθεί.

3. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
εάν η EFSA ζητήσει συμπληρωματικές 
πληροφορίες από τον αιτούντα, η 
προθεσμία των εννέα μηνών που 
προβλέπεται στο άρθρο 1 μπορεί να 
παραταθεί.

Έπειτα από συνεννόηση με τον αιτούντα, η 
EFSA καθορίζει προθεσμία εντός της 
οποίας μπορούν να παρασχεθούν οι εν 
λόγω πληροφορίες και ενημερώνει την 
Επιτροπή για την απαιτούμενη 
συμπληρωματική προθεσμία.

Έπειτα από συνεννόηση με τον αιτούντα, η 
EFSA καθορίζει προθεσμία εντός της 
οποίας παρέχονται οι εν λόγω 
πληροφορίες και ενημερώνει σχετικά την 
Επιτροπή.

Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν 
προβάλλει αντιρρήσεις εντός οκτώ 
εργάσιμων ημερών μετά την ενημέρωσή 
της από την EFSA, η προθεσμία των εννέα 
μηνών που προβλέπεται στο άρθρο 1 
παρατείνεται αυτόματα κατά τη 
συγκεκριμένη συμπληρωματική 
προθεσμία. Η Επιτροπή ενημερώνει τα 
κράτη μέλη σχετικά με την παράταση.

Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν 
προβάλλει αντιρρήσεις εντός οκτώ 
εργάσιμων ημερών μετά την ενημέρωσή 
της από την EFSA, η προθεσμία των εννέα 
μηνών που προβλέπεται στο άρθρο 1 
παρατείνεται αυτόματα κατά τη 
συγκεκριμένη συμπληρωματική 
προθεσμία. Η Επιτροπή ενημερώνει τα 
κράτη μέλη σχετικά με την παράταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευθυγράμμιση με τον στόχο του Συμβουλίου παρέχει σαφήνεια.
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Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε περίπτωση που οι συμπληρωματικές 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 δεν διαβιβαστούν στην 
EFSA εντός της συμπληρωματικής 
προθεσμίας που αναφέρεται στην εν λόγω 
παράγραφο, η EFSA ολοκληρώνει τη 
γνώμη της με βάση τις πληροφορίες που 
της έχουν ήδη διαβιβαστεί.

4. Σε περίπτωση που οι συμπληρωματικές 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3 δεν παρασχεθούν στην 
EFSA εντός της συμπληρωματικής 
προθεσμίας που αναφέρεται στην εν λόγω 
παράγραφο, η EFSA καταρτίζει τη γνώμη 
της με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευθυγράμμιση με τον στόχο του Συμβουλίου παρέχει σαφήνεια.

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η EFSA θέτει τις συμπληρωματικές 
πληροφορίες της παραγράφου 3 στη 
διάθεση της Επιτροπής και των κρατών 
μελών.

6. Η EFSA θέτει τις συμπληρωματικές 
πληροφορίες των παραγράφων 3 και 5
στη διάθεση της Επιτροπής και των 
κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πρόσθετες πληροφορίες πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη,
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Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός εννέα μηνών από την ημερομηνία 
έκδοσης της γνώμης της EFSA, η 
Επιτροπή υποβάλλει στην επιτροπή του 
άρθρου 27 παράγραφος 1 σχέδιο 
εκτελεστικής πράξης για την 
επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου, 
λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

1. Εντός έξι μηνών από την ημερομηνία 
έκδοσης της γνώμης της EFSA, η 
Επιτροπή υποβάλλει στην επιτροπή του 
άρθρου 27 παράγραφος 1 σχέδιο 
εκτελεστικής πράξης για την 
επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου, 
λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

α) τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 6, κατά περίπτωση·

α) τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 6·

β) τις τυχόν οικείες διατάξεις του 
ενωσιακού δικαίου· 

β) τις τυχόν οικείες διατάξεις του 
ενωσιακού δικαίου· 

γ) τη γνώμη της EFSA· γ) τη γνώμη της EFSA·

δ) κάθε άλλη θεμιτή παράμετρο σχετική με 
την υπό εξέταση αίτηση.

δ) κάθε άλλη θεμιτή παράμετρο σχετική με 
την υπό εξέταση αίτηση.

Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 3.

Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να καταστεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων πιο αποτελεσματική οι προθεσμίες για τα
διάφορα στάδια της διαδικασίας εφαρμογής πρέπει να μειωθούν. Σε συνήθεις περιπτώσεις, η
Επιτροπή δεν χρειάζεται εννέα μήνες για να προετοιμάσει ένα σχέδιο εκτελεστικής πράξης. Έξι
μήνες πρέπει να αρκούν, δεδομένου ότι το άρθρο 21 προβλέπει ad hoc επεκτάσεις σε δύσκολες
περιπτώσεις. Είναι σαφές από το άρθρο 6 ότι όλοι οι όροι δεν ισχύουν πάντα, έτσι η διατύπωση 
«κατά περίπτωση» είναι εν προκειμένω περιττή και θα μπορούσε να είναι παραπλανητική.

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εάν η Επιτροπή δεν έχει ζητήσει 2. Εάν η Επιτροπή δεν έχει ζητήσει 
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γνωμοδότηση από την EFSA σύμφωνα με 
το άρθρο 9 παράγραφος 2, η περίοδος των 
εννέα μηνών που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 αρχίζει από την ημερομηνία 
κατά την οποία η Επιτροπή έλαβε έγκυρη 
αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 1.

γνωμοδότηση από την EFSA σύμφωνα με 
το άρθρο 9 παράγραφος 2, η περίοδος των 
έξι μηνών που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 αρχίζει από την ημερομηνία 
κατά την οποία η Επιτροπή έλαβε έγκυρη 
αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 9 
παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να καταστεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων πιο αποτελεσματική οι προθεσμίες για τα
διάφορα στάδια της διαδικασίας εφαρμογής πρέπει να μειωθούν. Σε συνήθεις περιπτώσεις, η
Επιτροπή δεν χρειάζεται εννέα μήνες για να προετοιμάσει ένα σχέδιο εκτελεστικής πράξης. Έξι
μήνες πρέπει να αρκούν, δεδομένου ότι το άρθρο 21 προβλέπει ad hoc επεκτάσεις σε δύσκολες
περιπτώσεις.

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτελεστικές εξουσίες σχετικά με τις
διοικητικές και επιστημονικές απαιτήσεις 
για τις αιτήσεις

Εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν 
διοικητικές και επιστημονικές απαιτήσεις 
για τις αιτήσεις 

Το αργότερο έως τις …24, η Επιτροπή
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με:

Το αργότερο έως τις …24, η Επιτροπή 
εκδίδει εκτελεστικές πράξεις σχετικά με:

α) το περιεχόμενο, τη συμπλήρωση και την 
υποβολή της αίτησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 1·

α) το περιεχόμενο, τη συμπλήρωση και την 
υποβολή της αίτησης που αναφέρεται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 1·

β) τις ρυθμίσεις για τον έλεγχο της 
εγκυρότητας της εν λόγω αίτησης·

β) τις ρυθμίσεις για τον έλεγχο της 
εγκυρότητας της εν λόγω αίτησης·

γ) το είδος των πληροφοριών που πρέπει 
να περιλαμβάνονται στη γνώμη της EFSA 
η οποία αναφέρεται στο άρθρο 10. 

γ) το είδος των πληροφοριών που πρέπει 
να περιλαμβάνονται στη γνώμη της EFSA 
η οποία αναφέρεται στο άρθρο 10. 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 27 
παράγραφος 3.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 27 
παράγραφος 3.

____________________ ____________________
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24 Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί η 
ημερομηνία: 24 μήνες μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

24 Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί η 
ημερομηνία: 24 μήνες μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τον στόχο του Συμβουλίου για τη διόρθωση της ορολογίας.

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κοινοποίηση παραδοσιακών τροφίμων από 
τρίτες χώρες

Κοινοποίηση παραδοσιακών τροφίμων από 
τρίτες χώρες

Ο αιτών ο οποίος προτίθεται να θέσει σε 
κυκλοφορία στην αγορά της Ένωσης 
παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτη χώρα 
κοινοποιεί την πρόθεσή του στην 
Επιτροπή.

Ο αιτών ο οποίος προτίθεται να θέσει σε 
κυκλοφορία στην αγορά της Ένωσης 
παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτη χώρα 
μπορεί να επιλέξει να υποβάλει 
κοινοποίηση σχετικά με την πρόθεσή του 
στην Επιτροπή.

Η κοινοποίηση περιλαμβάνει τα εξής 
στοιχεία:

Η κοινοποίηση περιλαμβάνει τα εξής 
στοιχεία:

-α) το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση 
του αιτούντος·

α) την ονομασία και την περιγραφή του 
παραδοσιακού τροφίμου·

α) την ονομασία και την περιγραφή του 
παραδοσιακού τροφίμου·

β) τη σύνθεσή του· β) τη σύνθεσή του·

γ) τη χώρα καταγωγής του· γ) τη χώρα καταγωγής του·

δ) τεκμηριωμένα στοιχεία που 
αποδεικνύουν το ιστορικό ασφαλούς 
χρήσης του τροφίμου σε οιαδήποτε τρίτη 
χώρα·

δ) τεκμηριωμένα στοιχεία που 
αποδεικνύουν το ιστορικό ασφαλούς 
χρήσης του τροφίμου σε οιαδήποτε τρίτη 
χώρα·

ε) κατά περίπτωση, τις προϋποθέσεις 
χρήσης και ειδικές απαιτήσεις 
επισήμανσης που δεν παραπλανούν τον 
καταναλωτή.

ε) κατά περίπτωση, τις προϋποθέσεις 
χρήσης και ειδικές απαιτήσεις 
επισήμανσης που δεν παραπλανούν τον 
καταναλωτή.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τον στόχο του Συμβουλίου να επιτρέψει στον αιτούντα να υποβληθεί σε
τυποποιημένες διαδικασίες αίτησης για τα νέα τρόφιμα, αν, για παράδειγμα, δεν υπάρχουν
επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για την ασφαλή κατανάλωση των τροφίμων σε τρίτη χώρα.

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Διαδικασία για τα παραδοσιακά τρόφιμα
από τρίτες χώρες

Διαδικασία για την κοινοποίηση της 
διάθεσης στην αγορά παραδοσιακών 
τροφίμων από τρίτες χώρες 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τον στόχο του Συμβουλίου για τη διόρθωση της ορολογίας.

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή διαβιβάζει, χωρίς 
καθυστέρηση, την έγκυρη αίτηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 13 στα κράτη μέλη 
και στην EFSA.

1. Η Επιτροπή διαβιβάζει, χωρίς 
καθυστέρηση, την έγκυρη αίτηση που 
αναφέρεται στο άρθρο 13 εντός ενός 
μηνός στα κράτη μέλη και στην EFSA.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να καταστεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων πιο αποτελεσματική πρέπει να μειωθούν οι 
προθεσμίες για τα διάφορα στάδια της διαδικασίας εφαρμογής.
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Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εντός τεσσάρων μηνών από την 
ημερομηνία κατά την οποία η έγκυρη 
κοινοποίηση διαβιβάζεται από την 
Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 1, 
ένα κράτος μέλος ή η EFSA μπορεί να 
υποβάλει στην Επιτροπή αιτιολογημένες 
και βάσει επιστημονικών στοιχείων 
αντιρρήσεις ως προς την ασφάλεια κατά 
της διάθεσης των συγκεκριμένων 
παραδοσιακών τροφίμων στην αγορά.

2. Εντός τεσσάρων μηνών από την 
ημερομηνία κατά την οποία η έγκυρη 
κοινοποίηση διαβιβάζεται από την 
Επιτροπή σύμφωνα με την παράγραφο 1, 
ένα κράτος μέλος ή η EFSA μπορεί να 
υποβάλει στην Επιτροπή αιτιολογημένες 
και βάσει επιστημονικών στοιχείων 
αντιρρήσεις, αν το εν λόγω τρόφιμο 
ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την 
ανθρώπινη υγεία, ως προς την ασφάλεια 
κατά της διάθεσης των συγκεκριμένων 
παραδοσιακών τροφίμων στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έγκυρες κοινοποιήσεις δεν πρέπει να εμποδίζονται αδικαιολόγητα από το να φθάνουν στην 
αγορά από αδικαιολόγητα επαχθείς απαιτήσεις περί παροχής αποδείξεων.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη, 
την EFSA και τον αιτούντα σχετικά με το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας της 
παραγράφου 2.

Η Επιτροπή ενημερώνει τον αιτούντα για
τυχόν αιτιολογημένη αντίρρηση όσον 
αφορά την ασφάλεια μόλις αυτή
υποβληθεί. Τα κράτη μέλη, η EFSA και ο 
αιτών ενημερώνονται σχετικά με το 
αποτέλεσμα της διαδικασίας της 
παραγράφου 2.

Or. en

Αιτιολόγηση
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Ο αιτών πρέπει να μπορεί να ξεκινήσει τις προετοιμασίες για τις διαδικασίες αδειοδότησης, 
μόλις καταστεί σαφές ότι αυτό είναι απαραίτητο.

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν δεν προβάλλονται αιτιολογημένες 
αντιρρήσεις ως προς την ασφάλεια, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, εντός της 
προθεσμίας που προβλέπεται στην εν λόγω 
παράγραφο, η Επιτροπή επιτρέπει τη 
διάθεση των συγκεκριμένων 
παραδοσιακών τροφίμων στην αγορά της 
Ένωσης και επικαιροποιεί τον ενωσιακό 
κατάλογο χωρίς καθυστέρηση.

Όταν δεν προβάλλονται αιτιολογημένες 
αντιρρήσεις ως προς την ασφάλεια, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2, εντός της 
προθεσμίας που προβλέπεται στην εν λόγω 
παράγραφο, η Επιτροπή επιτρέπει τη 
διάθεση των συγκεκριμένων 
παραδοσιακών τροφίμων στην αγορά της 
Ένωσης και επικαιροποιεί τον ενωσιακό 
κατάλογο εντός ενός μηνός.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να καταστεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων πιο αποτελεσματική πρέπει να μειωθούν οι 
προθεσμίες για τα διάφορα στάδια της διαδικασίας εφαρμογής.

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν υποβάλλονται στην Επιτροπή 
αιτιολογημένες και βάσει επιστημονικών 
στοιχείων αντιρρήσεις ως προς την 
ασφάλεια σύμφωνα με την παράγραφο 2, η 
Επιτροπή δεν εγκρίνει τη διάθεση των 
συγκεκριμένων παραδοσιακών τροφίμων 
στην αγορά ούτε επικαιροποιεί τον 
ενωσιακό κατάλογο.

Όταν υποβάλλονται στην Επιτροπή 
αιτιολογημένες αντιρρήσεις ως προς την 
ασφάλεια σύμφωνα με την παράγραφο 2, η 
Επιτροπή δεν εγκρίνει τη διάθεση των 
συγκεκριμένων παραδοσιακών τροφίμων 
στην αγορά ούτε επικαιροποιεί τον 
ενωσιακό κατάλογο.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι λέξεις αυτές είναι περιττές υπό το πρίσμα της τροποποίησης της παραγράφου 2 του ίδιου
άρθρου.

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αίτηση που προβλέπεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 5 περιλαμβάνει, εκτός από τις 
πληροφορίες που έχουν ήδη υποβληθεί 
δυνάμει του άρθρου 13, τεκμηριωμένα 
στοιχεία σχετικά με τις αιτιολογημένες 
αντιρρήσεις ως προς την ασφάλεια που 
προβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 14 
παράγραφος 5.

Η αίτηση που προβλέπεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 5, δεύτερο εδάφιο
περιλαμβάνει, εκτός από τις πληροφορίες 
που έχουν ήδη υποβληθεί δυνάμει του 
άρθρου 13, τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά 
με τις αιτιολογημένες αντιρρήσεις ως προς 
την ασφάλεια που προβάλλονται σύμφωνα 
με το άρθρο 14 παράγραφος 5.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευθυγράμμιση με τον στόχο του Συμβουλίου παρέχει σαφήνεια.

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
όταν η EFSA ζητεί συμπληρωματικές 
πληροφορίες από τον αιτούντα, η 
προθεσμία των έξι μηνών που 
προβλέπεται στο άρθρο 1 μπορεί να 
παραταθεί.

4. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, 
όταν η EFSA ζητεί συμπληρωματικές 
πληροφορίες από τον αιτούντα, η εξάμηνη 
προθεσμία που προβλέπεται στο άρθρο 1 
μπορεί να παραταθεί.

Έπειτα από συνεννόηση με τον αιτούντα, η 
EFSA καθορίζει προθεσμία εντός της 
οποίας μπορούν να παρασχεθούν οι εν 
λόγω πληροφορίες και ενημερώνει την 
Επιτροπή για την απαιτούμενη 

Έπειτα από συνεννόηση με τον αιτούντα, η 
EFSA καθορίζει προθεσμία εντός της 
οποίας παρέχονται οι εν λόγω 
πληροφορίες και ενημερώνει σχετικώς την 
Επιτροπή.
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συμπληρωματική προθεσμία.

Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν 
προβάλλει αντιρρήσεις εντός οκτώ 
εργάσιμων ημερών μετά την ενημέρωσή 
της από την EFSA, η προθεσμία των έξι 
μηνών που προβλέπεται στο άρθρο 1 
παρατείνεται αυτόματα κατά τη 
συγκεκριμένη συμπληρωματική 
προθεσμία. Η Επιτροπή ενημερώνει τα 
κράτη μέλη σχετικά με την παράταση.

Σε περίπτωση που η Επιτροπή δεν 
προβάλλει αντιρρήσεις εντός οκτώ 
εργάσιμων ημερών μετά την ενημέρωσή 
της από την EFSA, η προθεσμία των έξι 
μηνών που προβλέπεται στο άρθρο 1 
παρατείνεται αυτόματα κατά τη 
συγκεκριμένη συμπληρωματική 
προθεσμία. Η Επιτροπή ενημερώνει τα 
κράτη μέλη σχετικά με την παράταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευθυγράμμιση με τον στόχο του Συμβουλίου παρέχει σαφήνεια.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Σε περίπτωση που οι συμπληρωματικές 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4 δεν διαβιβαστούν στην 
EFSA εντός της συμπληρωματικής 
προθεσμίας που αναφέρεται στην εν λόγω 
παράγραφο, η EFSA ολοκληρώνει τη 
γνώμη της με βάση τις πληροφορίες που 
της έχουν ήδη διαβιβαστεί.

5. Σε περίπτωση που οι συμπληρωματικές 
πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 4 δεν διαβιβαστούν στην 
EFSA εντός της συμπληρωματικής 
προθεσμίας που αναφέρεται στην εν λόγω 
παράγραφο, η EFSA ολοκληρώνει τη 
γνώμη της με βάση τις διαθέσιμες 
πληροφορίες. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευθυγράμμιση με τον στόχο του Συμβουλίου παρέχει σαφήνεια.



PE537.480v02-00 52/70 PR\1036384EL.doc

EL

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση αυτή, η EFSA γνωμοδοτεί 
εντός της περιόδου των έξι μηνών που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1. 

Στην περίπτωση αυτή, η EFSA γνωμοδοτεί 
εντός της εξάμηνης περιόδου που 
προβλέπεται στην παράγραφο 1. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευθυγράμμιση με τον στόχο του Συμβουλίου παρέχει σαφήνεια.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Έγκριση παραδοσιακών τροφίμων από 
τρίτες χώρες και επικαιροποίηση του 
ενωσιακού καταλόγου

Άρθρο 17 Έγκριση παραδοσιακών 
τροφίμων από τρίτες χώρες και 
επικαιροποιήσεις του ενωσιακού 
καταλόγου

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευθυγράμμιση με τον στόχο του Συμβουλίου παρέχει σαφήνεια.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 
έκδοσης της γνώμης της EFSA, η 
Επιτροπή υποβάλλει στην επιτροπή του 

Εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 
έκδοσης της γνώμης της EFSA, η 
Επιτροπή υποβάλλει στην επιτροπή του 
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άρθρου 27 παράγραφος 1 σχέδιο 
εκτελεστικής πράξης για την έγκριση της 
διάθεσης παραδοσιακών τροφίμων από 
τρίτες χώρες στην αγορά της Ένωσης και 
για την επικαιροποίηση του ενωσιακού 
καταλόγου, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

άρθρου 27 παράγραφος 1 σχέδιο 
εκτελεστικής πράξης για την έγκριση της 
διάθεσης παραδοσιακών τροφίμων από 
τρίτες χώρες στην αγορά της Ένωσης και 
για την επικαιροποίηση του ενωσιακού 
καταλόγου, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

α) τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 6, κατά περίπτωση·

α) τις ενδείξεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 6·

β) τις τυχόν οικείες διατάξεις του 
ενωσιακού δικαίου· 

β) τις τυχόν οικείες διατάξεις του 
ενωσιακού δικαίου· 

γ) τη γνώμη της EFSA· γ) τη γνώμη της EFSA·

δ) κάθε άλλη θεμιτή παράμετρο σχετική με 
την υπό εξέταση αίτηση.

δ) κάθε άλλη θεμιτή παράμετρο σχετική με 
την υπό εξέταση αίτηση.

Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 3.

Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 
αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευθυγράμμιση με τον στόχο του Συμβουλίου παρέχει σαφήνεια. Είναι σαφές από το άρθρο 6
ότι δεν ισχύουν πάντα όλες οι προϋποθέσεις, οπότε η διατύπωση «κατά περίπτωση» εν 
προκειμένω είναι περιττή και θα μπορούσε να είναι παραπλανητική.

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η 
Επιτροπή μπορεί να θέσει τέλος στη
διαδικασία έγκρισης και να αποφασίσει να 
μην προβεί στην επικαιροποίηση, σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, εάν 
κρίνει ότι η επικαιροποίηση αυτή δεν είναι 
αιτιολογημένη.

Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, η 
Επιτροπή μπορεί να τερματίσει τη
διαδικασία έγκρισης και να αποφασίσει να 
μην προβεί στην επικαιροποίηση, σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, εάν 
κρίνει ότι η επικαιροποίηση αυτή δεν είναι 
αιτιολογημένη.

Κατά περίπτωση, λαμβάνει υπόψη τις 
απόψεις των κρατών μελών, τη γνώμη της 
EFSA και οποιεσδήποτε άλλες θεμιτές 
παραμέτρους που αφορούν την εν λόγω 

Κατά περίπτωση, η Επιτροπή λαμβάνει 
υπόψη τις απόψεις των κρατών μελών, τη 
γνώμη της EFSA και οποιεσδήποτε άλλες 
θεμιτές παραμέτρους που αφορούν την εν 
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επικαιροποίηση. λόγω επικαιροποίηση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευθυγράμμιση με τον στόχο του Συμβουλίου παρέχει σαφήνεια.

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για τη διαγραφή από τον ενωσιακό 
κατάλογο ενός παραδοσιακού τροφίμου 
από τρίτη χώρα ή για την προσθήκη, τη 
διαγραφή ή την τροποποίηση 
προϋποθέσεων, προδιαγραφών ή 
περιορισμών που αφορούν την 
καταχώριση ενός παραδοσιακού τροφίμου 
από τρίτη χώρα στον ενωσιακό κατάλογο 
εφαρμόζονται τα άρθρα 9 έως 12.

Τα άρθρα 9 και 12 ισχύουν για τη 
διαγραφή από τον ενωσιακό κατάλογο ενός 
παραδοσιακού τροφίμου από τρίτη χώρα ή 
για την προσθήκη, τη διαγραφή ή την 
τροποποίηση προδιαγραφών, 
προϋποθέσεων χρήσης, 
συμπληρωματικών ειδικών απαιτήσεων 
επισήμανσης ή απαιτήσεων 
παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην 
αγορά που αφορούν την καταχώριση ενός 
παραδοσιακού τροφίμου από τρίτη χώρα 
στον ενωσιακό κατάλογο εφαρμόζονται τα 
άρθρα 9 έως 12.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευθυγράμμιση με τον στόχο του Συμβουλίου παρέχει σαφήνεια.

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτελεστικές εξουσίες σχετικά με τις
διοικητικές και επιστημονικές απαιτήσεις 
για τα παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες 

Εκτελεστικές πράξεις που θεσπίζουν
διοικητικές και επιστημονικές απαιτήσεις 
για τα παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες



PR\1036384EL.doc 55/70 PE537.480v02-00

EL

χώρες χώρες

Έως τις ...25 η Επιτροπή εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις σχετικά με:

Έως τις ...25 η Επιτροπή εκδίδει 
εκτελεστικές πράξεις σχετικά με:

α) το περιεχόμενο, την κατάρτιση και την 
υποβολή της κοινοποίησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 13 και της αίτησης 
που προβλέπεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 5· 

α) το περιεχόμενο, την κατάρτιση και την 
υποβολή της κοινοποίησης που 
προβλέπεται στο άρθρο 13 και της αίτησης 
που προβλέπεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 5· 

β) τις ρυθμίσεις για τον έλεγχο της 
εγκυρότητας της εν λόγω κοινοποίησης και 
της εν λόγω αίτησης·

β) τις ρυθμίσεις για τον έλεγχο της 
εγκυρότητας της εν λόγω κοινοποίησης και 
της εν λόγω αίτησης·

γ) τα στάδια στη διαδικασία ανταλλαγής 
πληροφοριών με τα κράτη μέλη και την 
EFSA, για υποβολή αιτιολογημένων 
αντιρρήσεων ως προς την ασφάλεια, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφοι 2, 
4 και 5·

γ) τα στάδια στη διαδικασία ανταλλαγής 
πληροφοριών με τα κράτη μέλη και την 
EFSA, για υποβολή αιτιολογημένων 
αντιρρήσεων ως προς την ασφάλεια, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 14 παράγραφοι 2, 
4 και 5·

δ) το είδος των πληροφοριών που πρέπει 
να περιλαμβάνονται στη γνώμη της EFSA 
η οποία αναφέρεται στο άρθρο 16.

δ) το είδος των πληροφοριών που πρέπει 
να περιλαμβάνονται στη γνώμη της EFSA 
η οποία αναφέρεται στο άρθρο 16.

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 27 
παράγραφος 3. 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 
εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 27 
παράγραφος 3. 

____________________ ____________________
25 Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί η 
ημερομηνία: 24 μήνες μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

25 Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί η 
ημερομηνία: 24 μήνες μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγράμμιση με τον στόχο του Συμβουλίου για τη διόρθωση της ορολογίας.
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Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όταν οι συμπληρωματικές πληροφορίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν 
παραληφθούν εντός της συμπληρωματικής 
προθεσμίας που αναφέρεται στην εν λόγω 
παράγραφο, η Επιτροπή ενεργεί με βάση 
τις πληροφορίες που της έχουν ήδη 
διαβιβαστεί.

Όταν οι συμπληρωματικές πληροφορίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν 
παραληφθούν εντός της συμπληρωματικής 
προθεσμίας που αναφέρεται στην εν λόγω 
παράγραφο, η Επιτροπή ενεργεί με βάση 
τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευθυγράμμιση με τον στόχο του Συμβουλίου παρέχει σαφήνεια.

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράταση προθεσμιών Ad hoc παράταση προθεσμιών

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Επιτροπή 
μπορεί να παρατείνει τις προθεσμίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 
1, στο άρθρο 11 παράγραφος 1 ή 2, στο 
άρθρο 16 παράγραφος 1 και στο άρθρο 17 
παράγραφος 1 κατόπιν δικής της 
πρωτοβουλίας ή, κατά περίπτωση, κατόπιν 
αιτήματος της EFSA, όταν αυτό
δικαιολογείται από τη φύση του υπό 
εξέταση ζητήματος. 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Επιτροπή 
μπορεί να παρατείνει τις προθεσμίες που 
προβλέπονται στο άρθρο 10 παράγραφος 
1, στο άρθρο 11 παράγραφος 1 ή 2, στο 
άρθρο 16 παράγραφος 1 και στο άρθρο 17 
παράγραφος 1 κατόπιν δικής της 
πρωτοβουλίας ή, κατά περίπτωση, κατόπιν 
αιτήματος της EFSA, όταν δικαιολογείται 
από τη φύση του υπό εξέταση ζητήματος
κατάλληλη παράταση.

Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή 
ενημερώνει τα κράτη μέλη και τον 
αιτούντα για την παράταση της 
προθεσμίας και για τη σχετική 
αιτιολόγηση.

Στη συνέχεια, η Επιτροπή ενημερώνει τον 
αιτούντα και τα κράτη μέλη για την 
παράταση αυτή καθώς και για τους λόγους 
που την αιτιολογούν.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Σε γενικές γραμμές, οι παρατάσεις πρέπει να είναι κατ’ εξαίρεση και κατάλληλες. Ο αιτών
πρέπει να είναι ο πρώτος που θα ενημερώνεται για την παράταση.

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 21 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 21α

Ευθυγράμμιση των προθεσμιών με τον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 1924/2006

Εάν ο αιτών ζητεί προστασία των 
δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 24 του
παρόντος κανονισμού και το άρθρο 21
του κανονισμού (ΕΚ) 1924/2006, η
Επιτροπή μπορεί να προσαρμόσει τις 
προθεσμίες που προβλέπονται στα άρθρα
10 (1), 11 (1) ή (2) , 16 (1) και 17 (1), 
προκειμένου να ευθυγραμμιστούν με
εκείνες του κανονισμού (ΕΚ) 1924/2006, 
έτσι ώστε οι δύο περίοδοι λειτουργίας της 
προστασίας των δεδομένων να 
συμπίπτουν. Στην περίπτωση αυτή, πριν
η Επιτροπή λάβει απόφαση σχετικά με 
την ευθυγράμμιση, ζητείται η γνώμη του 
αιτούντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι διαδικασίες αδειοδότησης για νέα τρόφιμα θα καταστούν κεντρικές, η 
Επιτροπή θα μπορεί να προσπαθήσει να προχωρήσει με τις δύο διαδικασίες ταυτόχρονα. Είναι 
επιθυμητό αμφότερες οι προθεσμίες προστασίας των δεδομένων να συμπέσουν ώστε να 
προσφέρουν ασφάλεια δικαίου στους αιτούντες. Η Επιτροπή θα πρέπει να συμβουλεύεται τον 
αιτούντα καθόσον η ευθυγράμμιση με την άλλη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική 
καθυστέρηση μία από τις διεργασίες, γεγονός που μπορεί να είναι ανεπιθύμητο από τον 
αιτούντα.
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Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εμπιστευτικότητα των αιτήσεων για την 
επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου

Εμπιστευτικότητα των αιτήσεων για 
επικαιροποιήσεις του ενωσιακού 
καταλόγου

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευθυγράμμιση με τον στόχο του Συμβουλίου παρέχει σαφήνεια.

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο αιτών μπορεί να ζητήσει εμπιστευτική 
μεταχείριση ορισμένων πληροφοριών που 
υποβάλλονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, όταν η γνωστοποίηση των εν 
λόγω πληροφοριών μπορεί να βλάψει 
σημαντικά την ανταγωνιστική του θέση. 

1. Ο αιτών μπορεί να ζητήσει εμπιστευτική 
μεταχείριση ορισμένων πληροφοριών που 
υποβάλλονται δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού, όταν η γνωστοποίηση των εν 
λόγω πληροφοριών μπορεί να βλάψει την 
ανταγωνιστική του θέση. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι αιτούντες δεν θα χρειαστεί να επιδείξουν «σημαντική» ζημιά στην ανταγωνιστική θέση τους
για να επικαλεστούν την προστασία των δεδομένων. Αυτό είναι ένα πολύ υψηλό όριο και θα
λειτουργήσει ως αντικίνητρο για τους αιτούντες.
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Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο 
αιτών επισημαίνει ποιες από τις 
πληροφορίες που διαβιβάζει επιθυμεί να 
αντιμετωπιστούν ως εμπιστευτικές και 
παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες 
που τεκμηριώνουν το αίτημά του για 
εμπιστευτικότητα. Στις περιπτώσεις αυτές 
παρέχεται επαληθεύσιμη αιτιολογία.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, ο 
αιτών επισημαίνει ποια τμήματα των 
πληροφοριών που διαβιβάζει επιθυμεί να 
αντιμετωπιστούν ως εμπιστευτικές και 
παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες 
που τεκμηριώνουν το αίτημά του για 
εμπιστευτικότητα. Στις περιπτώσεις αυτές 
παρέχεται επαληθεύσιμη αιτιολογία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευθυγράμμιση με τον στόχο του Συμβουλίου παρέχει σαφήνεια.

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αφού ενημερωθεί για τη θέση της 
Επιτροπής, ο αιτών μπορεί να αποσύρει 
την αίτησή του εντός τριών εβδομάδων, 
προκειμένου να διαφυλάξει την 
εμπιστευτικότητα των παρεχόμενων 
πληροφοριών.

Αφού κοινοποιηθεί η θέση της Επιτροπής,
σε περίπτωση που ο αιτών αποφασίσει να
αποσύρει την αίτησή του, η 
εμπιστευτικότητα τηρείται για περίοδο 
τριών εβδομάδων.

Η εμπιστευτικότητα διατηρείται έως τη 
λήξη της εν λόγω προθεσμίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ότι οι αιτούντες έχουν δικαίωμα στο απόρρητο για τρεις 
εβδομάδες ανεξαρτήτως περιστάσεων, πριν αποφασίσουν να αποσύρουν την αίτησή τους.
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Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μετά τη λήξη της προθεσμίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3, η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίζει, κατόπιν 
διαβούλευσης με τον αιτούντα, ποιες 
πληροφορίες μπορούν να παραμείνουν
εμπιστευτικές και, στην περίπτωση που 
έχει ληφθεί απόφαση, ενημερώνει τα 
κράτη μέλη και τον αιτούντα σχετικά.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας που 
αναφέρεται στην παράγραφο 3, εφόσον ο 
αιτών δεν απέσυρε την αίτησή του, η 
Επιτροπή αποφασίζει, αφού εξετάσει με τη 
δέουσα σοβαρότητα το αίτημα του 
αιτούντος, τμήματα των πληροφοριών 
του οποίου παραμένουν εμπιστευτικά και, 
στην περίπτωση που έχει ληφθεί απόφαση, 
ενημερώνει τα κράτη μέλη και τον 
αιτούντα σχετικά.

Ωστόσο, η εμπιστευτικότητα δεν καλύπτει 
τα ακόλουθα στοιχεία:

Ωστόσο, η εμπιστευτικότητα δεν καλύπτει 
τα ακόλουθα στοιχεία:

α) το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση 
του αιτούντος·

α) το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση 
του αιτούντος·

β) την ονομασία και την περιγραφή του 
νέου τροφίμου·

β) την ονομασία και την περιγραφή του 
νέου τροφίμου·

γ) την προτεινόμενη χρήση του νέου 
τροφίμου·

γ) τις προτεινόμενες προϋποθέσεις χρήση 
του νέου τροφίμου·

δ) την περίληψη των μελετών που 
υποβάλλονται από τον αιτούντα·

δ) την περίληψη των μελετών που 
υποβάλλονται από τον αιτούντα·

ε) κατά περίπτωση, τη/τις μέθοδο/-ους 
ανάλυσης.

ε) τα αποτελέσματα των μελετών που 
έχουν διενεργηθεί για να αποδειχθεί η
ασφάλεια των τροφίμων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή πρέπει να χορηγεί απόρρητο στις αιτήσεις, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται
σαφώς στο παρόν άρθρο. Οι μέθοδοι ανάλυσης πρέπει να παραμένουν εμπιστευτικές λόγω της 
ευαίσθητης φύσης των δεδομένων.
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Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Όταν ο αιτών αποσύρει ή έχει αποσύρει 
την αίτησή του, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη 
και η EFSA δεν αποκαλύπτουν 
εμπιστευτικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
για τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των 
οποίων υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ της 
Επιτροπής και του αιτούντος.

6. Όταν ο αιτών αποσύρει ή έχει αποσύρει 
την αίτησή του, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη 
και η EFSA δεν αποκαλύπτουν 
εμπιστευτικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών 
για την εμπιστευτικότητα των οποίων 
υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ της Επιτροπής 
και του αιτούντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Γλωσσική τροπολογία. 

Τροπολογία 87

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Η εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 6 
δεν επηρεάζει την κυκλοφορία των 
σχετικών με την αίτηση πληροφοριών 
μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών 
και της EFSA.

7. Η εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 6 
δεν επηρεάζει την ανταλλαγή των 
σχετικών με την αίτηση πληροφοριών 
μεταξύ της Επιτροπής, των κρατών μελών 
και της EFSA.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευθυγράμμιση με τον στόχο του Συμβουλίου παρέχει σαφήνεια.
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Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί, για λόγους 
ασφάλειας των τροφίμων και λαμβάνοντας 
υπόψη τη γνώμη της EFSA, να επιβάλει 
απαίτηση παρακολούθησης μετά τη 
διάθεση ενός νέου τροφίμου στην αγορά, 
ώστε να εξασφαλίζεται ότι η χρήση του 
εγκεκριμένου νέου τροφίμου βρίσκεται 
εντός των ορίων ασφάλειας.

1. Η Επιτροπή μπορεί, για λόγους 
ασφάλειας των τροφίμων και σύμφωνα με 
τη γνώμη της Αρχής, να επιβάλει 
απαιτήσεις παρακολούθησης μετά τη 
διάθεση στην αγορά. Οι απαιτήσεις αυτές
πρέπει να αιτιολογούνται δεόντως και
μπορούν να περιλαμβάνουν, για κάθε 
περίπτωση χωριστά, ταυτοποίηση των
αντίστοιχων υπευθύνων των 
επιχειρήσεων τροφίμων.

2. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων 
ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή για 
τα εξής:

α) οποιαδήποτε νέα επιστημονική ή 
τεχνική πληροφορία η οποία θα μπορούσε 
να επηρεάσει την αξιολόγηση της 
ασφάλειας κατά τη χρήση του νέου 
τροφίμου·

β) κάθε απαγόρευση ή περιορισμό που 
επιβάλλει οποιαδήποτε τρίτη χώρα στην 
αγορά της οποίας διατίθεται το νέο 
τρόφιμο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση μετά τη διάθεση στην αγορά και οι πρόσθετες απαιτήσεις πληροφόρησης 
πρέπει να αντιμετωπίζονται χωριστά. Το κείμενο του νέου άρθρου 23 αντικατοπτρίζει τη 
διατύπωση που προτείνει το Συμβούλιο, αλλά προσθέτει τις λέξεις «πρέπει να είναι δεόντως 
αιτιολογημένες» για να υποδηλώσει ότι πρέπει να εφαρμόζεται μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις.



PR\1036384EL.doc 63/70 PE537.480v02-00

EL

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 23α

Πρόσθετες απαιτήσεις πληροφόρησης

Κάθε υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων
που διαθέσει στην αγορά ένα νέο τρόφιμο
ενημερώνει πάραυτα την Επιτροπή
σχετικά με κάθε πληροφορία που γνωρίζει
σχετικά με:

α) οποιαδήποτε νέα επιστημονική ή 
τεχνική πληροφορία η οποία θα μπορούσε 
να επηρεάσει την αξιολόγηση της 
ασφάλειας κατά τη χρήση του νέου 
τροφίμου·

β) κάθε απαγόρευση ή περιορισμό που 
επιβάλλει οποιαδήποτε τρίτη χώρα στην 
αγορά της οποίας διατίθεται το νέο 
τρόφιμο.

Η Επιτροπή θέτει τις πληροφορίες αυτές 
στη διάθεση των κρατών μελών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πρόσθετες απαιτήσεις πληροφόρησης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται χωριστά από τις 
απαιτήσεις παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά.

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κατόπιν αιτήματος του αιτούντος, 
βασιζόμενου σε κατάλληλες και 
επαληθεύσιμες πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στην αίτηση για την 

1. Κατόπιν αιτήματος του αιτούντος, 
βασιζόμενου σε κατάλληλες και 
επαληθεύσιμες πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στην αίτηση για την 
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οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 9 
παράγραφος 1, τα πρόσφατα επιστημονικά 
αποδεικτικά στοιχεία ή επιστημονικά 
δεδομένα προς υποστήριξη της αίτησης 
δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται προς 
υποστήριξη μεταγενέστερης αίτησης κατά 
τη διάρκεια πέντε ετών από την 
ημερομηνία της έγκρισης και την 
καταχώριση του νέου τροφίμου στον 
ενωσιακό κατάλογο, χωρίς τη 
συγκατάθεση του προηγούμενου
αιτούντος.

οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 9 
παράγραφος 1, τα πρόσφατα επιστημονικά 
αποδεικτικά στοιχεία ή επιστημονικά 
δεδομένα προς υποστήριξη της αίτησης 
δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται προς 
υποστήριξη μεταγενέστερης αίτησης κατά 
τη διάρκεια πέντε ετών από την 
ημερομηνία της έγκρισης του νέου 
τροφίμου, χωρίς τη συγκατάθεση του 
αρχικού αιτούντος. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευθυγράμμιση με τον στόχο του Συμβουλίου παρέχει σαφήνεια.

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η προστασία δεδομένων παρέχεται όταν 
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Η προστασία δεδομένων παρέχεται από 
την Επιτροπή όταν πληρούνται οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) τα πρόσφατα επιστημονικά αποδεικτικά 
στοιχεία ή επιστημονικά δεδομένα είχαν 
χαρακτηριστεί βιομηχανική ιδιοκτησία από 
τον προηγούμενο αιτούντα κατά την 
υποβολή της πρώτης αίτησης· 

α) τα πρόσφατα επιστημονικά αποδεικτικά 
στοιχεία ή επιστημονικά δεδομένα είχαν 
χαρακτηριστεί βιομηχανική ιδιοκτησία από 
τον αρχικό αιτούντα κατά την υποβολή της 
πρώτης αίτησης, ανεξάρτητα από το κατά 
πόσον τα δεδομένα έχουν δημοσιευθεί σε 
επιστημονικό περιοδικό·

β) ο προηγούμενος αιτών είχε το 
αποκλειστικό δικαίωμα αναφοράς στα 
επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία ή 
επιστημονικά δεδομένα βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας κατά την υποβολή της πρώτης 
αίτησης· και

β) ο αρχικός αιτών είχε το αποκλειστικό 
δικαίωμα αναφοράς στα επιστημονικά 
αποδεικτικά στοιχεία ή επιστημονικά 
δεδομένα βιομηχανικής ιδιοκτησίας κατά 
την υποβολή της πρώτης αίτησης· και

γ) το νέο τρόφιμο δεν θα μπορούσε να έχει 
εγκριθεί χωρίς την υποβολή των 
επιστημονικών αποδεικτικών στοιχείων ή 

γ) το νέο τρόφιμο δεν θα μπορούσε να έχει 
εγκριθεί χωρίς την υποβολή των 
επιστημονικών αποδεικτικών στοιχείων ή 
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επιστημονικών δεδομένων βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας από τον προηγούμενο
αιτούντα.

επιστημονικών δεδομένων βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας από τον αρχικό αιτούντα.

Ωστόσο, ο προηγούμενος αιτών μπορεί να 
συμφωνήσει με τον επόμενο αιτούντα ότι 
αυτά τα επιστημονικά αποδεικτικά 
στοιχεία ή επιστημονικά δεδομένα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Ωστόσο, ο προηγούμενος αιτών μπορεί να 
συμφωνήσει με τον επόμενο αιτούντα ότι 
αυτά τα επιστημονικά αποδεικτικά 
στοιχεία ή επιστημονικά δεδομένα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προστασία των δεδομένων θα πρέπει να χορηγείται στις περιπτώσεις δημοσίευσης των
μελετών σε επιστημονικό περιοδικό. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την καινοτομία η 
βιομηχανία να συνεργάζεται στενά με τους επιστήμονες και τους πανεπιστημιακούς. Οι
διατάξεις για την προστασία των δεδομένων δεν θα πρέπει να είναι επιζήμια για τη συνεργασία
τους. Η ευθυγράμμιση με τον στόχο του Συμβουλίου παρέχει σαφήνεια.

Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) το γεγονός ότι το νέο τρόφιμο 
εγκρίνεται για διάθεση στην αγορά της 
Ένωσης μόνο από τον αιτούντα που 
προσδιορίζεται στο στοιχείο γ) κατά την 
περίοδο της προστασίας δεδομένων, εκτός 
εάν μεταγενέστερος αιτών λάβει έγκριση 
για το νέο αυτό τρόφιμο χωρίς αναφορά 
στα επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία και 
επιστημονικά δεδομένα που καλύπτονται 
από δικαίωμα βιομηχανικής ιδιοκτησίας τα 
οποία έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοια από 
τον προηγούμενο αιτούντα ή με τη 
σύμφωνη γνώμη του προηγούμενου
αιτούντα·

δ) το γεγονός ότι το νέο τρόφιμο 
εγκρίνεται για διάθεση στην αγορά της 
Ένωσης μόνο από τον αιτούντα που 
προσδιορίζεται στο στοιχείο γ) κατά την 
περίοδο της προστασίας δεδομένων, εκτός 
εάν μεταγενέστερος αιτών λάβει έγκριση 
για το νέο αυτό τρόφιμο χωρίς αναφορά 
στα επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία και 
επιστημονικά δεδομένα που καλύπτονται 
από δικαίωμα βιομηχανικής ιδιοκτησίας τα 
οποία έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοια από 
τον προηγούμενο αιτούντα ή με τη 
σύμφωνη γνώμη του αρχικού αιτούντα·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η ευθυγράμμιση με τον στόχο του Συμβουλίου παρέχει σαφήνεια.

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 25 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία ή 
επιστημονικά δεδομένα που 
προστατεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24 
ή για τα οποία έχει λήξει η περίοδος 
προστασίας που ορίζεται στο ίδιο άρθρο 
δεν αποτελούν εκ νέου αντικείμενο 
προστασίας.

2. Τα επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία ή 
επιστημονικά δεδομένα που 
προστατεύονται σύμφωνα με το άρθρο 24 
ή για τα οποία έχει λήξει η περίοδος 
προστασίας που ορίζεται στο ίδιο άρθρο,
δεν καλύπτονται από ανανεούμενη 
προστασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ευθυγράμμιση με τον στόχο του Συμβουλίου παρέχει σαφήνεια.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ιστορικό
Οι κανόνες της Ένωσης για τα νέα τρόφιμα θεσπίστηκαν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1852/2001 της Επιτροπής. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων, οι φορείς της βιομηχανίας
και οι φορείς χάραξης πολιτικής στα θεσμικά όργανα της Ένωσης αναγνώρισαν ότι για 
οποιοδήποτε νέο τρόφιμο ή συστατικό τροφίμων απαιτείται αδειοδότηση πριν από τη διάθεση 
στην αγορά, προκειμένου να διατηρηθεί το υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης
υγείας και των συμφερόντων των καταναλωτών που προσδοκούν οι ευρωπαίοι πολίτες.
Παρ' όλα αυτά, κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τις ουσιαστικές επιστημονικές και
τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των τροφίμων κατά το μεσοδιάστημα, που έθεσε υπό 
αμφισβήτηση την καταλληλότητα του υφιστάμενου ορισμού των νέων τροφίμων που 
καθορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ 258/97. Μια μεγάλη σειρά από νέα τρόφιμα και
συστατικά τροφίμων αναπτύχθηκαν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από
μικροοργανισμούς, μύκητες και άλγη, ή τα τρόφιμα με σκοπίμως τροποποιημένη πρωτοταγή
μοριακή δομή. Ο υφιστάμενος ορισμός των νέων τροφίμων δεν καλύπτει αυτά τα είδη των
τροφίμων και των συστατικών τροφίμων.
Είναι προφανώς απαραίτητο να υπάρξει αναθεώρηση του ορισμού που περιέχεται στον 
κανονισμό. Έγιναν προσπάθειες για την αναθεώρηση του κανονισμού με πρόταση της 
Επιτροπής το 2008. Παρά τη σημαντική συμφωνία που επετεύχθη σε όλα τα στάδια της 
επιτροπής συνδιαλλαγής, η ένταξη της διάθεσης στην αγορά τροφίμων που προέρχονται από 
κλωνοποιημένα ζώα τελικά αποδείχθηκε πολύ αμφιλεγόμενη για να καταλήξει σε πολιτική 
συμφωνία. Τον Δεκέμβριο του 2013, η Επιτροπή επανήλθε με νέα πρόταση για την 
αναθεώρηση του ισχύοντος κανονισμού, ενσωματώνοντας τομείς της συμφωνίας που 
επετεύχθη σε επίπεδο επιτροπής συνδιαλλαγής στο παρελθόν, αλλά με εξαίρεση το ζήτημα 
της κλωνοποίησης, για την οποία η Επιτροπή επέλεξε να εκδώσει δύο ξεχωριστές προτάσεις.
Η αποσαφήνιση του πεδίου εφαρμογής και του ορισμού του τι συνιστά νέο τρόφιμο
παραμένει επομένως ένα θέμα που εκκρεμεί. Ωστόσο, αυτό δεν είναι το μόνο θέμα που 
χρήζει περαιτέρω ελέγχου. Πέρα από το πεδίο εφαρμογής και τον ορισμό, οι άλλοι τομείς των 
βασικών ανησυχιών είναι αν ο εξορθολογισμός της διαδικασίας αδειοδότησης μπορεί να 
επιτευχθεί μέσα από τις προτάσεις της Επιτροπής, καθώς και εάν οι διατάξεις περί
προστασίας των δεδομένων είναι επαρκείς προκειμένου να τονώσουν την καινοτομία και την 
ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας τροφίμων.
Οι τρεις βασικοί τομείς του ορισμού, του εξορθολογισμού της διαδικασίας αδειοδότησης και 
των αυστηρών διατάξεων προστασίας των δεδομένων δεν αποτελούν εξαντλητικό κατάλογο, 
αλλά τους κύριους τομείς ανησυχίας σε σχέση με την πρόταση της Επιτροπής και, ως εκ 
τούτου, το επίκεντρο των τροπολογιών που υποβάλλω.

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
Η πρόθεση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 258/97 ήταν να εισαγάγει μια αξιολόγηση της 
ασφάλειας πριν από τη διάθεση στην αγορά για ορισμένες σαφώς καθορισμένες κατηγορίες
προϊόντων, έτσι ώστε όλα τα νέα τρόφιμα που διατίθενται στην αγορά να μην έχουν 
αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου, στα συμφέροντα των καταναλωτών, ή την 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Επίσης, αυτό σημαίνει ότι οι νέες συνθέσεις
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χρησιμοποιώντας τα υπάρχοντα συστατικά των τροφίμων που εισέρχονται στην αγορά μετά 
τις 15 Μαΐου 1997 δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται άσκοπα με τον κανονισμό για τα νέα 
τρόφιμα.
Η νέα πρόταση της Επιτροπής διατηρεί την πρόβλεψη ότι ένα νέο τρόφιμο είναι ένα τρόφιμο 
ή συστατικό τροφίμων που διατίθεται στην αγορά, το οποίο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για 
ανθρώπινη κατανάλωση σε σημαντικό βαθμό πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ 258/97. Η σημαντική διαφορά της νέας πρότασης είναι η κατάργηση των σαφώς 
καθορισμένων κατηγοριών του τι συνιστά νέο τρόφιμο. Οι κατηγορίες που αναφέρονται 
χρησιμοποιούνται μόνο ως παραδείγματα, και δεν αποτελούν εξαντλητικό κατάλογο νέων 
τροφίμων.
Μετά από εκτενείς διαβουλεύσεις με τους τοπικούς παραγωγούς, εμπειρογνώμονες του 
κλάδου και υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίμων, είναι σαφές ότι ο προτεινόμενος 
ορισμός είναι απολύτως μη ικανοποιητικός, παρουσιάζει έλλειψη ασφάλειας δικαίου και, 
τελικά, παραλείποντας να διευκρινίσει το πεδίο εφαρμογής και τον ορισμό του «νέου 
τροφίμου» - αποτελεί βασικό στόχο της νέας πρότασης της Επιτροπής. Ενώ η πρόθεση της 
Επιτροπής να επεκτείνει την έννοια του νέου τροφίμου για να καλύψει όλα τα είδη της 
καινοτομίας τροφίμων είναι αξιέπαινος, η κατάργηση κατηγοριών έχει προξενήσει σοβαρή
ανησυχία, με πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς να διερωτώνται αν ο ορισμός θα ισχύσει
αναδρομικά για όλα τα επιμέρους τρόφιμα που διατίθενται στην αγορά από 15η Μαΐου 1997 
και αν τα προϊόντα αυτά μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο νομικής αμφισβήτησης από τα 
κράτη μέλη ή τους εμπορικούς ανταγωνιστές τους.
Ενώ όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στον τομέα των τροφίμων συμφώνησαν ότι ο νέος αυτός 
ορισμός δεν ήταν λειτουργικός, υπήρχαν αποκλίνουσες απόψεις σχετικά με το τι θα έπρεπε 
να αντικατασταθεί. Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη συνειδητοποίησης των επιστημονικών 
και τεχνολογικών εξελίξεων στον τομέα των τροφίμων, και για να βελτιωθεί η ασφάλεια 
δικαίου, θεωρώ ότι η πιο λογική πορεία δράσης είναι η επαναφορά των κατηγοριών των νέων 
τροφίμων σε επικαιροποιημένη μορφή, σε μια προσπάθεια να προστατευθεί στο μέλλον ο 
κανονισμός για τα νέα τρόφιμα από απρόβλεπτες εξελίξεις στον κλάδο.
Ως εκ τούτου, έχω καταθέσει τροπολογίες για επαναφορά των κατηγοριών τροφίμων και την 
εισαγωγή νέων κατηγοριών τροφίμων με νέα ή σκοπίμως τροποποιημένη πρωτοταγή μοριακή 
δομή· τρόφιμα που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από μικροοργανισμούς, μύκητες 
και άλγη· και νέα τρόφιμα που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από φυτά ή ζώα, για 
να προσαρμοστεί ο κανονισμός στην τεχνολογική πρόοδο και να εισέλθουν στην αγορά της 
Ένωσης νέα είδη των τροφίμων.

Εξορθολογισμός της διαδικασίας αδειοδότησης
Ένας από τους δεδηλωμένους στόχους της Επιτροπής στο πλαίσιο της νέας πρότασης είναι η 
απλούστευση και ο εξορθολογισμός της κανονιστικής διαδικασίας, μειώνοντας έτσι το 
διοικητικό φόρτο για τους αιτούντες, τις αρχές των κρατών μελών και την ίδια την Επιτροπή. 
Η τρέχουσα διαδικασία αδειοδότησης πριν από τη διάθεση στην αγορά έχει επικριθεί ως 
υπερβολικά δαπανηρή και πολύ χρονοβόρα, με έρευνες που δείχνουν κατά μέσο όρο τρία 
χρόνια για έγκριση αίτησης νέου τροφίμου. Η ανάγκη οι αιτήσεις να διεκπεραιώνονται τόσο 
από την αντίστοιχη αρχή του κράτους μέλους και, στη συνέχεια, από την Επιτροπή, είναι μια 
περιττή επικάλυψη χρόνου και πόρων που δαπανώνται για κάθε εφαρμογή.

Η Επιτροπή ορθώς αναγνώρισε ότι οι μακροχρόνιες καθυστερήσεις στη διαδικασία, καθώς 
και οι δαπάνες που εμπλέκονται όσον αφορά την υποβολή αίτησης, συνιστούν εμπόδιο για 
την καινοτομία και τη συμμετοχή των ΜΜΕ. Η κίνηση για την κεντρική διαχείριση και τον 
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εξορθολογισμό της διαδικασίας αδειοδότησης είναι ευπρόσδεκτη, όμως ανησυχώ για το 
γεγονός ότι οι προτάσεις της Επιτροπής δεν αρκούν όσον αφορά τη μείωση του χρόνου που 
ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι αιτούντες.
Υπέβαλα τροπολογίες όπου πιστεύω ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων μπορεί να γίνει πιο 
αποτελεσματική αν δηλωθούν ή μειωθούν οι προθεσμίες για τα διάφορα στάδια της 
διαδικασίας υποβολής αίτησης. Για παράδειγμα, όταν η Επιτροπή ζητά τη γνώμη της
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων («EFSA»), θα πρέπει να διαβιβάζει
έγκυρη αίτηση για νέο τρόφιμο στην EFSA, εντός ενός μηνός, αντί για απροσδιόριστο 
χρονικό διάστημα. Ομοίως, πιστεύω ότι πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των μηνών εντός των 
οποίων η Επιτροπή οφείλει να υποβάλει σχέδιο εκτελεστικής πράξης στην μόνιμη επιτροπή 
για την τροφική αλυσίδα και την υγεία των ζώων, ώστε να καταστήσει τη διαδικασία
περισσότερο αποδοτική από απόψεως χρόνου.
Η εισαγωγή αυτών των προθεσμιών όχι μόνο θα ενισχύσει την αποτελεσματικότητα της
διαδικασίας αδειοδότησης, αλλά θα παράσχει ένα πρόσθετο στοιχείο βεβαιότητας για τους 
αιτούντες, τα κράτη μέλη και την Επιτροπή. Οι προτάσεις, όπως τροποποιήθηκαν διατηρούν
επίσης έναν βαθμό ευελιξίας τόσο για την Επιτροπή όσο και την EFSA, επιτρέποντας την 
κατάλληλη επέκταση των χρονικών περιόδων όταν είναι απαραίτητο στη διαδικασία
εφαρμογής. Οι παρατάσεις αυτές πρέπει να είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας.

Προστασία των δεδομένων 
Παρά το γεγονός ότι μια απλουστευμένη διαδικασία αδειοδότησης αναμφίβολα θα μειώσει το 
κόστος για τους αιτούντες, πρόκειται για μια αναπόφευκτα σημαντική προσπάθεια που 
μπορεί να επιβαρυνθεί με σημαντικά έξοδα, ιδιαίτερα εάν ο αιτών έχει αναπτύξει νέες 
τεχνικές παραγωγής, νέες επιστημονικές μεθόδους, ή θα έπρεπε να συγκεντρώσει τα σχετικά 
στοιχεία για να συμμορφωθεί με το «ιστορικό ασφαλούς χρήσης», διάταξη που εφαρμόζεται
στον κατάλογο των παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες χώρες.
Η επένδυση του αιτούντος θα πρέπει ως εκ τούτου να προστατεύεται επαρκώς, προκειμένου 
οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων να ενθαρρύνονται να βελτιώνουν την
ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία της βιομηχανίας. Σύμφωνα με τις προτάσεις της 
Επιτροπής, ο αιτών μπορεί να εξασφαλίσει πενταετή περίοδο προστασίας των δεδομένων για
καινοτόμα προϊόντα. Ένα ισχυρό καθεστώς προστασίας δεδομένων είναι απαραίτητο για να
αντισταθμίσει την καθιέρωση από πλευράς Επιτροπής των γενικών διαδικασιών
αδειοδότησης, στην οποία μια επιτυχημένη άδεια τροφίμου θα επιτρέψει σε έναν
ανταγωνιστή να διαθέσει στην αγορά παρόμοια τρόφιμα και συστατικά τροφίμων.
Η μετακίνηση από την «ουσιαστική ισοδυναμία» στον ισχύοντα κανονισμό στις γενικές
άδειες στη νέα πρόταση, έχει τη δυνατότητα να παράσχει κίνητρα για καινοτομία. Παρ' όλα 
αυτά, η πρόταση ως έχει απειλεί τη συχνά ανεκτίμητη συμβολή της συνεργασίας μεταξύ 
επιστημόνων σε ερευνητικά ιδρύματα ή πανεπιστήμια που μπορούν να επιτύχουν οι 
αιτούντες. Η προστασία των δεδομένων θα πρέπει να χορηγείται σε περιπτώσεις δημοσίευσης
των μελετών σε επιστημονικό περιοδικό, παρόμοιο με τα καθεστώτα προστασίας των 
δεδομένων στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ώστε να ενθαρρύνουν, αντί να
καταπνίγουν, τις θετικές σχέσεις εργασίας.
Επιπλέον, η ανασκόπηση της αξιολόγησης επιπτώσεων της Επιτροπής του 2008 που 
παρουσιάστηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των 
Τροφίμων προσδιόρισε ένα ζήτημα σε ό,τι αφορά ενδεχόμενη σύγκρουση μεταξύ του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ 258/97 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1924/2006, με βάση τον οποίο ο
αιτών μπορεί να ζητήσει άδεια για νέο τρόφιμο και την υποβολή αξίωση ή αξιώσεων για θέμα 
υγείας για το εν λόγω τρόφιμο, και όπου η προστασία των δεδομένων δικαιολογείται 



PE537.480v02-00 70/70 PR\1036384EL.doc

EL

σύμφωνα με τις διατάξεις αμφότερων των κανονισμών. Αν και δεν είναι εντός του πεδίου 
εφαρμογής της παρούσας πρότασης τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 1924/2006, 
πιστεύω ότι η Επιτροπή θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να 
διεκπεραιώνει ταυτόχρονα αιτήσεις σε αυτές τις περιπτώσεις, ώστε οι αιτούντες που 
υπάγονται σε έναν κανονισμό να μην αντιμετωπίζουν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στον 
άλλο.
Ωστόσο, η ανάγκη για ένα ισχυρό καθεστώς προστασίας δεδομένων δεν πρέπει να αποβεί σε
βάρος της αυξημένης διαφάνειας της διαδικασίας αδειοδότησης και γι' αυτό κατέθεσα
τροπολογίες που απαιτούν από την Επιτροπή να δημοσιεύσει λεπτομερείς κατευθυντήριες 
γραμμές για τους εν δυνάμει αιτούντες, καθώς και να ενημερώνει τους αιτούντες και τις 
αρχές των κρατών μελών σχετικά με την πρόοδο της εφαρμογής σε κάθε στάδιο της
διαδικασίας.

Συμπέρασμα 
Μια αναθεώρηση του κανονισμού για τα νέα τρόφιμα είναι εξαιρετικά λογική και μάλιστα 
αναγκαία λόγω της επιστημονικής και τεχνολογικής εξέλιξης που πραγματοποιήθηκε στον 
κλάδο των τροφίμων από τις 15 Μαΐου 1997. Ο τομέας των τροφίμων είναι ένας από τους πιο 
ανταγωνιστικούς και καινοτόμους κλάδους της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
και έτσι είναι κατάλληλος για νομοθεσία που να αντικατοπτρίζει τις νέες πραγματικότητες. 
Μετά από εκτενείς διαβουλεύσεις με τους τοπικούς παραγωγούς, εμπειρογνώμονες του 
κλάδου και τους υπευθύνους των επιχειρήσεων τροφίμων, είναι σαφές ότι οι τρεις κύριοι 
τομείς ανησυχίας είναι ο ορισμός του νέου τροφίμου, ο εξορθολογισμός της διαδικασίας 
αδειοδότησης, και ισχυρές διατάξεις προστασίας δεδομένων. Στον πολύπλοκο και τεχνικό 
τομέα των νέων τροφίμων, αυτό που χρειάζονται περισσότερο τα ενδιαφερόμενα μέρη είναι 
πλέον μια διαδικασία που να είναι αποτελεσματική, να παρέχει ασφάλεια δικαίου και 
κατάλληλη προστασία για τα προϊόντα τους. Θεωρώ ότι οι τροπολογίες που κατατέθηκαν 
στην παρούσα έκθεση είναι αφενός εύλογες και αφετέρου εφαρμόσιμες στις προτάσεις της 
Επιτροπής, αναγνωρίζοντας ωστόσο τη βούληση του Συμβουλίου για μεγαλύτερη σαφήνεια 
σε κάθε κανονισμό για τα νέα τρόφιμα στο μέλλον.


