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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 

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.  

(1) Η ελεύθερη κυκλοφορία ασφαλών και 

υγιεινών τροφίμων είναι θεμελιώδης πτυχή 

της εσωτερικής αγοράς και συμβάλλει 

σημαντικά στην υγεία και την ευεξία των 

πολιτών και στη διαφύλαξη 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, προκαλώντας έλλειψη ασφάλειας 

δικαίου και συνθήκες αθέμιτου 

ανταγωνισμού.  
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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, 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. Λαμβάνονται 

επίσης υπόψη η υγεία και η καλή 

διαβίωση των ζώων καθώς και η αρχή 

της προφύλαξης όπως ορίζεται στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002. 

Τροπολογία  3 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (2α) Τα πρότυπα που καθορίζονται στη 

νομοθεσία της Ένωσης θα πρέπει να 

εφαρμόζονται σε όλα τα τρόφιμα που 

διατίθενται στην αγορά της Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων που 

εισάγονται από τρίτες χώρες. 

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αυτή είχε εγκριθεί από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου στη 

γνωμοδότησή της σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με την πρόταση του 2008 (2008/0002 (COD)) 

και κρίνεται σκόπιμο να επιβεβαιωθεί εκ νέου ότι τα πρότυπα της Ένωσης θα πρέπει να 

εφαρμόζονται και στα εισαγόμενα τρόφιμα. 

Τροπολογία  4 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 
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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. 1852/2001 της 

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. 

(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. 1852/2001 της 

Επιτροπής9. Οι εν λόγω κανόνες πρέπει να 

επικαιροποιηθούν, ώστε να 

απλουστευθούν οι ισχύουσες διαδικασίες 

έγκρισης, να βελτιωθεί η ασφάλεια των 

καταναλωτών και να ληφθούν υπόψη οι 

πρόσφατες εξελίξεις στο ενωσιακό δίκαιο 

και η τεχνολογική πρόοδος. Ο κανονισμός 

(ΕΚ) αριθ. 258/97 και ο κανονισμός (ΕΚ) 

αριθ. 1852/2001 θα πρέπει να 

καταργηθούν και 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). 

Τροπολογία  5 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4  

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Τρόφιμα που προορίζονται να 

χρησιμοποιηθούν για τεχνολογικούς 

(4) Τρόφιμα που προορίζονται να 

χρησιμοποιηθούν για τεχνολογικούς 
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σκοπούς και τα γενετικώς τροποποιημένα 

τρόφιμα δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

κανονισμού, αφού καλύπτονται ήδη από 

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. 

σκοπούς και τα γενετικώς τροποποιημένα 

τρόφιμα τα οποία καλύπτονται ήδη από 

άλλες πράξεις της Ένωσης δεν θα πρέπει 

να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού. Ως εκ τούτου, τα 

γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου10 και της οδηγίας 2001/18/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου10α, 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 το υ 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). 

 10 α Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιμη 

ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων 

οργανισμών στο περιβάλλον και την 

κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 106 της 17.4.2001, 

σ.1). 

11 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1332/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

11 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1332/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για 

τα ένζυμα τροφίμων (ΕΕ L 354 της 

31.12.2008, σ. 7). 

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 

χρησιμοποιούνται εντός και επί των 

τροφίμων (ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 

34). 

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 

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). 

Τροπολογία  6 

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 Συμβουλίου. 

(5) Οι υπάρχουσες κατηγορίες νέων 

τροφίμων που απαριθμούνται στο άρθρο 1 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 θα 

πρέπει να αποσαφηνιστούν και να 

επικαιροποιηθούν με την προσθήκη νέων 

σχετικών κατηγοριών και αναφοράς 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, μετά από διαβούλευση 

με τους ενδιαφερόμενους φορείς, 
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κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις 

κατηγορίες των νέων τροφίμων, που θα 

μπορούσαν να βοηθήσουν τους αιτούντες 

και τα κράτη μέλη να κατανοήσουν εάν 

ένα τρόφιμο εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού και 

σε ποια κατηγορία νέων τροφίμων 

εμπίπτει ένα τρόφιμο. 

Τροπολογία  7 

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 θεωρείται ένα τρόφιμο νέο θα 

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. 

Τροπολογία  8 

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, 

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 

(7) Οι αναδυόμενες τεχνολογίες στις 

διαδικασίες παραγωγής τροφίμων μπορεί 

να έχουν αντίκτυπο στα τρόφιμα και, 

συνεπώς, στην ασφάλεια των τροφίμων. 

Ως εκ τούτου, στον παρόντα κανονισμό θα 

πρέπει επίσης να διευκρινίζεται ότι ένα 

τρόφιμο θα πρέπει να θεωρείται νέο όταν 

για το συγκεκριμένο τρόφιμο εφαρμόζεται 

διαδικασία παραγωγής η οποία δεν είχε 

προηγουμένως χρησιμοποιηθεί για την 
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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. 

παραγωγή τροφίμων στην Ένωση, ή όταν 

τα τρόφιμα περιέχουν ή αποτελούνται από 

τεχνολογικά επεξεργασμένα νανοϋλικά. 

__________________  

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). 

 

Αιτιολόγηση 

Όσον αφορά τον ορισμό των νανοϋλικών, δεν ενδείκνυται να γίνεται παραπομπή στον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος κανονισμός αφορά τη 

σήμανση, ενώ ο παρών κανονισμός αφορά την αξιολόγηση του κινδύνου. Η EFSA αναγνωρίζει 

ότι υπάρχουν αβεβαιότητες και συνιστά όριο 10% για νανοεφαρμογές που σχετίζονται με 

τρόφιμα. Αν εφαρμοστεί το όριο του 50% ακόμη και για σκοπούς αξιολόγησης του κινδύνου, 

υπάρχει σοβαρός κίνδυνος κάποια νανοϋλικά να μην καλύπτονται από τον ορισμό και, 

επομένως, να μην υπόκεινται σε αξιολόγηση του κινδύνου. 

 

Τροπολογία  9 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Οι βιταμίνες, τα ανόργανα συστατικά 

και άλλες ουσίες που προορίζονται για 

χρήση σε συμπληρώματα διατροφής ή για 

(8) Οι βιταμίνες, τα ανόργανα συστατικά 

και άλλες ουσίες που προορίζονται για 

χρήση σε συμπληρώματα διατροφής 
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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. 

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 που διέπονται από τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου19, θα πρέπει επίσης να 

αξιολογούνται σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό, όταν εμπίπτουν στον ορισμό 

των νέων τροφίμων που προβλέπεται στον 

παρόντα κανονισμό. 

____________________ ____________________ 

17 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 

της 12.7.2002, σ. 51). 

17 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 

της 12.7.2002, σ. 51). 

18 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). 

18 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). 

19 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 

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 

19 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 

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 
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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). 

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). 

Τροπολογία  10 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8α) Τα τρόφιμα με νέα ή σκόπιμα 

τροποποιημένη πρωτοταγή μοριακή 

δομή, τα τρόφιμα που αποτελούνται ή 

έχουν απομονωθεί από 

μικροοργανισμούς, μύκητες ή φύκη, νέα 

στελέχη μικροοργανισμών χωρίς ιστορικό 

ασφαλούς χρήσης και συμπυκνώματα 

ουσιών που συνήθως εμφανίζονται σε 

φυτά θα πρέπει να θεωρούνται νέα 

τρόφιμα όπως ορίζονται στον παρόντα 

κανονισμό. 

Αιτιολόγηση 

Είναι σκόπιμο να επανακατατεθεί η τροπολογία αυτή, που είχε περιληφθεί στη θέση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση το 2010. 

 

Τροπολογία  11 

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. 

(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. 
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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. 

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, μετά από πλήρη 

αξιολόγηση του κινδύνου, και, στη 

συνέχεια, σύμφωνα με την οικεία ειδική 

νομοθεσία. 

Αιτιολόγηση 

Συνέπεια των αλλαγών που προτείνονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α) σημείο i). 

Τροπολογία  12 

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) Όσον αφορά 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, δεδομένου ότι δεν θα 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. 

Τροπολογία  13 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10 α) Τα τρόφιμα που προέρχονται από 

κλωνοποιημένα ζώα διέπονται από τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ.258/1997. Έχει 

καίρια σημασία να μην προκύπτει νομική 

ασάφεια όσον αφορά την διάθεση στην 

αγορά τροφίμων που προέρχονται από 

κλωνοποιημένα ζώα ή απογόνους τους. 

Έως ότου τεθεί σε ισχύ ειδική νομοθεσία 

για τρόφιμα που προέρχονται από 

κλωνοποιημένα ζώα και απογόνους τους, 

τα τρόφιμα αυτά θα πρέπει να εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

κανονισμού υπό τον όρο ότι, όταν 

διατίθενται στην αγορά της Ένωσης, θα 

φέρουν κατάλληλη επισήμανση για τον 

τελικό καταναλωτή. 

Αιτιολόγηση 

Τροποποίηση για λόγους συνέπειας. 

 

Τροπολογία  14 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Η διάθεση παραδοσιακών τροφίμων 

από τρίτες χώρες στην αγορά της ΕΕ θα 

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. 

(11) Η διάθεση παραδοσιακών τροφίμων 

από τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένων 

εντόμων, στην αγορά της ΕΕ θα 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 αριθμού ατόμων σε 

τουλάχιστον μία τρίτη χώρα όπως 

ορίζεται στις επιστημονικές και τεχνικές 

κατευθυντήριες γραμμές που θα εκδώσει 

η Επιτροπή βάσει των συμβουλών της 

Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια 

των Τροφίμων («EFSA»). Το ιστορικό 

ασφαλούς χρήσης των τροφίμων δεν θα 
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πρέπει να περιλαμβάνει μη διατροφικές 

χρήσεις ούτε χρήσεις που δεν έχουν σχέση 

με κανονικό διαιτολόγιο. 

Τροπολογία  15 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (11α) Ο καθορισμός του κατά πόσον ένα 

τρόφιμο χρησιμοποιείται για ευρεία 

κατανάλωση από τον πληθυσμό τρίτης 

χώρας θα πρέπει να βασίζεται σε 

πληροφορίες που υποβάλλονται από τους 

υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων και, 

κατά περίπτωση, να στηρίζεται από άλλες 

πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στην 

τρίτη χώρα. Αν οι πληροφορίες για την 

ανθρώπινη κατανάλωση είναι 

ανεπαρκείς, θα πρέπει να καθιερωθεί μια 

απλή και διαφανής διαδικασία για τη 

συλλογή αυτών των πληροφοριών, με τη 

συμμετοχή της Επιτροπής, της EFSA και 

των υπεύθυνων επιχειρήσεων τροφίμων.  

Αιτιολόγηση 

Η αλλαγή αποσκοπεί στην περαιτέρω αποσαφήνιση της έννοιας «ευρεία» κατανάλωση. 

 

Τροπολογία  16 

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 

(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 
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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. 

παραγωγής ή αν τα τρόφιμα περιέχουν ή 

αποτελούνται από «τεχνολογικά 

επεξεργασμένα νανοϋλικά», τα τρόφιμα 

δεν θα πρέπει να θεωρούνται 

παραδοσιακά. 

Αιτιολόγηση 

Όσον αφορά τον ορισμό των νανοϋλικών, δεν ενδείκνυται να γίνεται παραπομπή στον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος κανονισμός αφορά τη 

σήμανση, ενώ ο παρών κανονισμός αφορά την αξιολόγηση του κινδύνου. Η EFSA αναγνωρίζει 

ότι υπάρχουν αβεβαιότητες και συνιστά όριο 10% για νανοεφαρμογές που σχετίζονται με 

τρόφιμα. Αν εφαρμοστεί το όριο του 50% και για σκοπούς αξιολόγησης του κινδύνου, υπάρχει 

σοβαρός κίνδυνος κάποια νανοϋλικά να μην καλύπτονται από τον ορισμό και, επομένως, να 

μην υπόκεινται σε εκτίμηση κινδύνου. 

 

Τροπολογία  17 

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. 

Τροπολογία  18 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 14 
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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 

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. 

(14) Η οδηγία 2001/83/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου20 εφαρμόζεται σε περιπτώσεις 

στις οποίες 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 

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 της 

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 της 

28.11.2001, σ. 67). 

 

Τροπολογία  19 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Θα πρέπει να ανατεθούν 

εκτελεστικές αρμοδιότητες στην 

Επιτροπή, ώστε να αποφασίζει κατά 

πόσον ένα συγκεκριμένο τρόφιμο εμπίπτει 

στον ορισμό των νέων τροφίμων και, ως 

εκ τούτου, διέπεται από τους κανόνες 

σχετικά με τα νέα τρόφιμα οι οποίοι 

διαγράφεται 
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καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. 

Αιτιολόγηση 

Η απόφαση σχετικά με το πεδίο εφαρμογής είναι ουσιώδης για τον κανονισμό και ως εκ τούτου 

δεν θα πρέπει να λαμβάνεται με εκτελεστικές πράξεις. 

 

Τροπολογία  20 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (15α) Η Επιτροπή και η 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. 

 

 

Τροπολογία  21 

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 

(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 
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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. 

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.  

Τροπολογία  22 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Τα νέα τρόφιμα θα πρέπει να 

εγκρίνονται και να χρησιμοποιούνται μόνο 

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. 

(17) Τα νέα τρόφιμα θα πρέπει να 

εγκρίνονται και να χρησιμοποιούνται μόνο 

εάν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται 

στον παρόντα κανονισμό. Τα νέα τρόφιμα 

θα πρέπει να είναι ασφαλή και η 

αξιολόγηση της ασφάλειάς τους θα 

πρέπει να βασίζεται στην αρχή της 

προφύλαξης όπως ορίζεται στο άρθρο 7 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002. 

Επιπλέον, η χρήση τους δεν θα πρέπει να 

παραπλανά τους καταναλωτές. Για τον 

λόγο αυτό, οι καταναλωτές θα πρέπει να 

διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με το 

περιεχόμενο των νέων τροφίμων, τα 

συστατικά τους και τις τεχνολογίες που 

χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή 

τους. Οι απαιτήσεις επισήμανσης του 

προϊόντος είναι, συνεπώς, υψίστης 

σημασίας, ιδίως εάν το νέο τρόφιμο έχει 

δημιουργηθεί με τη χρήση νέων μεθόδων 

εκτροφής ή καλλιέργειας, νέων υλικών ή 

νέων διαδικασιών παραγωγής. Ομοίως, 
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 ή 

να είναι κατώτερης ποιότητας. 
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Αιτιολόγηση 

Το πρώτο τμήμα της τροπολογίας είχε εγκριθεί από την Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της 

Υπαίθρου στη γνωμοδότησή της σε πρώτη ανάγνωση για την πρόταση του 2008 (2008/0002 

(COD)) και κρίνεται σκόπιμο να επιβεβαιωθεί εκ νέου ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της 

προφύλαξης. 

Τροπολογία  23 

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 

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. Ο κατάλογος 

αυτός θα πρέπει να είναι διαφανής και 

εύκολα προσβάσιμος και θα πρέπει να 

επικαιροποιείται τακτικά. 

Αιτιολόγηση 

Ο κατάλογος των νέων τροφίμων θα πρέπει να επισυναφθεί στον παρόντα κανονισμό και να 

επικαιροποιείται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις. 

 

Τροπολογία  24 

Πρόταση κανονισμού 
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Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (18 α) Θα πρέπει να προωθηθούν νέες 

τεχνολογίες και καινοτομίες όπως η 

βιοτεχνολογία και η νανοτεχνολογία στην 

παραγωγή τροφίμων εφόσον αυτό θα 

μπορούσε να μειώσει τον αντίκτυπο της 

παραγωγής τροφίμων στο περιβάλλον, να 

ενισχύσει την ασφάλεια των τροφίμων και 

να αποφέρει οφέλη στους καταναλωτές. 

Για τον λόγο αυτό, οι εξελίξεις στην 

παραγωγή τροφίμων θα πρέπει να 

κρίνονται πάντοτε σύμφωνα με τα πλέον 

πρόσφατα διαθέσιμα επιστημονικά 

στοιχεία προκειμένου να εξασφαλίζεται 

σωστή επιστημονική επικύρωση της 

ασφάλειας των τροφίμων στην Ευρώπη. 

Τροπολογία  25 

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 θα πρέπει να 

μπορούν να επιλέγουν ταχύτερη και 

απλουστευμένη διαδικασία για την 

επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου, 

προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι 

προθεσμίες πρόσβασης είναι παρόμοιες 

με εκείνες που ισχύουν για παρεμφερή 

προϊόντα της ΕΕ. Η διαδικασία αυτή θα 

πρέπει να εγκρίνεται σε περιπτώσεις στις 

οποίες δεν διατυπώνονται αιτιολογημένες 

αντιρρήσεις ως προς την ασφάλεια. Θα 

πρέπει, επομένως, να ανατεθεί στην 

Επιτροπή εξουσία έκδοσης πράξεων 

σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον 
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αφορά την επικαιροποίηση του 

καταλόγου. 

Αιτιολόγηση 

Καθώς τα μέτρα αυτά είναι γενικής εφαρμογής και προβλέπονται για να συμπληρώνουν ή 

τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθεί 

στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 290 

ΣΛΕΕ για την επικαιροποίηση του καταλόγου. 

Τροπολογία  26 

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 

επιστημονική αξιολόγηση των νέων 

τροφίμων, η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να 

διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για 

την Ασφάλεια των Τροφίμων («EFSA»). 

(20) Θα πρέπει επίσης να καθοριστούν με 

σαφήνεια και να καθιερωθούν κριτήρια 

για την αξιολόγηση των κινδύνων που 

απορρέουν από τα νέα τρόφιμα όσον 

αφορά την ασφάλειά τους. Για να 

διασφαλιστεί η εναρμονισμένη 

επιστημονική αξιολόγηση των νέων 

τροφίμων, η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να 

διεξάγεται από την EFSA. Η EFSA, της 

οποίας οι αξιολογήσεις θα πρέπει να 

διεξάγονται με διαφάνεια, θα πρέπει να 

συγκροτήσει ένα δίκτυο με τα κράτη μέλη 

και τη συμβουλευτική επιτροπή για τα 

νέα τρόφιμα και τις διαδικασίες 

(ACNFP). Κάθε νέο χαρακτηριστικό ενός 

νέου τροφίμου που μπορεί να έχει 

αντίκτυπο στην υγεία θα πρέπει να 

αξιολογείται μεμονωμένα. 

Τροπολογία  27 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Ως προς την πιθανή χρήση 

νανοϋλικών σε τρόφιμα, η EFSA, στη 

γνώμη που εξέδωσε στις 6 Απριλίου 

201121 για οδηγίες σχετικά με την 

εκτίμηση επικινδυνότητας της εφαρμογής 

νανοεπιστημών και νανοτεχνολογιών στην 

αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών, έκρινε 

(21) Ως προς την πιθανή χρήση 

νανοϋλικών σε τρόφιμα, η EFSA, στη 

γνώμη που εξέδωσε στις 6 Απριλίου 

201121 για οδηγίες σχετικά με την 

εκτίμηση επικινδυνότητας της εφαρμογής 

νανοεπιστημών και νανοτεχνολογιών στην 

αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών, 
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ότι υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες για 

ορισμένες πτυχές της νανοτοξικοκινητικής 

και της τοξικολογίας των τεχνολογικά 

επεξεργασμένων νανοϋλικών και ότι οι 

υφιστάμενες μέθοδοι για τις δοκιμές 

τοξικότητας μπορεί να χρειάζονται 

μεθοδολογικές τροποποιήσεις. Για την 

καλύτερη αξιολόγηση της ασφάλειας των 

νανοϋλικών που χρησιμοποιούνται σε 

τρόφιμα, η Επιτροπή αναπτύσσει 

μεθόδους δοκιμών που συνεκτιμούν τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τεχνολογικά 

επεξεργασμένων νανοϋλικών. 

αναγνώρισε ότι οι μέθοδοι δοκιμών που 

διατίθενται επί του παρόντος ενδέχεται 

να μην είναι αρκούντως κατάλληλες για 

την αξιολόγηση των κινδύνων που 

σχετίζονται με τα νανοϋλικά και, πιο 

συγκεκριμένα, επεσήμανε ότι υπάρχουν 

ελάχιστες πληροφορίες για ορισμένες 

πτυχές της νανοτοξικοκινητικής και της 

τοξικολογίας των τεχνολογικά 

επεξεργασμένων νανοϋλικών και ότι οι 

υφιστάμενες μέθοδοι για τις δοκιμές 

τοξικότητας μπορεί να χρειάζονται 

μεθοδολογικές τροποποιήσεις. Ως εκ 

τούτου, για την καλύτερη αξιολόγηση της 

ασφάλειας των νανοϋλικών που 

χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα, η Επιτροπή 

θα πρέπει να αναπτύξει επειγόντως 

μεθόδους δοκιμών χωρίς τη χρήση ζώων 

οι οποίες συνεκτιμούν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των τεχνολογικά 

επεξεργασμένων νανοϋλικών. 

Λαμβανομένων υπόψη των υφιστάμενων 

κενών στις γνώσεις τοξικολογίας και στις 

μεθόδους μέτρησης, θα πρέπει να 

εφαρμοστεί η αρχή της προφύλαξης 

προκειμένου να περιοριστεί η έκθεση του 

ανθρώπου στα νανοϋλικά. 

__________________ __________________ 

21 EFSA Journal 2011 9(5):2140. 21 EFSA Journal 2011 9(5):2140. 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία έχει ήδη συμπεριληφθεί στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 

δεύτερη ανάγνωση του 2010. Η έκθεση της EFSA αναφέρει: «Υπάρχουν επί του παρόντος 

αβεβαιότητες σχετικά με την ταυτοποίηση, τον χαρακτηρισμό και την ανίχνευση τεχνολογικά 

επεξεργασμένων νανοϋλικών που έχουν σχέση με την απουσία κατάλληλων και επικυρωμένων 

μεθόδων δοκιμών προκειμένου να καλυφθούν όλες οι πιθανές αιτήσεις, πτυχές και ιδιότητες 

των τεχνολογικά επεξεργασμένων νανοϋλικών. Ομοίως, υπάρχουν αβεβαιότητες ως προς τη 

δυνατότητα εφαρμογής των υφιστάμενων τυποποιημένων βιολογικών και τοξικολογικών 

μεθόδων δοκιμών στα τεχνολογικά επεξεργασμένα νανοϋλικά.» (ENM= τεχνολογικά 

επεξεργασμένα νανοϋλικά) 

Τροπολογία  28 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21α) Υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες 

του όρου «σωματίδιο». Θα πρέπει ως εκ 

τούτου να διευκρινιστεί ότι τα τρόφιμα 

που περιέχουν μαλακά νανοϋλικά, όπως 

μικκύλια ή λιποσώματα, καλύπτονται 

επίσης από τον ορισμό του «νέου 

τροφίμου». 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ο όρος «σωματίδιο» στο πλαίσιο του ορισμού των νανοϋλικών 

στον παρόντα κανονισμό δεν καλύπτει μόνο τμήματα ύλης με καθορισμένα φυσικά όρια, εφόσον 

αυτό θα συνεπάγετο ότι, σύμφωνα με την τρέχουσα ερμηνεία, δεν θα καλύπτοντο όλα τα 

«μαλακά» νανοϋλικά (π.χ. μικκύλια) και ως εκ τούτου δεν θα υπέκειντο σε έγκριση πριν από τη 

διάθεση στην αγορά. Ωστόσο, αυτές είναι ακριβώς οι εφαρμογές που έχουν σημασία από 

κανονιστική άποψη διότι η χρήση τους προβλέπεται σε εφαρμογές για τρόφιμα (π.χ. ως φορείς 

βιταμινών και άλλων ουσιών με διατροφικό ή φυσιολογικό αποτέλεσμα). 

Τροπολογία  29 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21β) Όταν εφαρμόζονται μέθοδοι 

δοκιμών σε νανοϋλικά, θα πρέπει να 

παρέχεται επεξήγηση της επιστημονικής 

καταλληλότητάς τους για νανοϋλικά, και, 

κατά περίπτωση, των τεχνικών 

προσαρμογών ή διευθετήσεων που 

διενεργήθηκαν με σκοπό να καλυφθούν 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

νανοϋλικών. 

Αιτιολόγηση 

Για τη διατύπωση αυτή είχε ήδη επιτευχθεί συμφωνία στο πλαίσιο του κανονισμού 528/2012 

σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (βλ. παράρτημα II σημείο 5). 

Τροπολογία  30 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 γ (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21γ) Μόνο τα νανοϋλικά τα οποία έχουν 

καταχωριστεί σε κατάλογο εγκεκριμένων 

ουσιών θα πρέπει να βρίσκονται σε 

συσκευασίες τροφίμων, συνοδευόμενα 

από όριο μετανάστευσης εντός ή επί των 

τροφίμων που περιέχονται στις 

συσκευασίες αυτές. 

Αιτιολόγηση 

Εφόσον ο παρών κανονισμός αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε νανοϋλικά που υπάρχουν σε 

τρόφιμα είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι λαμβάνονται επίσης υπόψη τα νανοσωματίδια που 

ενδέχεται να μεταναστεύσουν κατά λάθος στα τρόφιμα. Επιβάλλεται επείγουσα δράση εφόσον 

δεν υφίσταται μέχρι τώρα ειδική νομοθεσία, και οι απαιτήσεις για δοκιμές είτε είναι ανύπαρκτες 

ή εφαρμόζονται ακατάλληλες μέθοδοι δοκιμών. Η παρούσα τροπολογία είχε ήδη συμπεριληφθεί 

στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση το 2010. 

Τροπολογία  31 

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, 

θα πρέπει να προβλέπονται 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. Σε κάθε 

περίπτωση, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 

τροφίμων θα πρέπει να ενημερώνουν την 

Επιτροπή για οιαδήποτε σχετική 

πληροφορία η οποία αφορά τα τρόφιμα 

που έχουν διαθέσει στην αγορά. 

Αιτιολόγηση 

Βασίζεται στις τροπολογίες 88 και 89 του σχεδίου έκθεσης. 
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Τροπολογία  32 

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, 

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. 

(23) Σε ειδικές περιστάσεις, για να 

ενθαρρυνθούν η έρευνα και η ανάπτυξη 

στη βιομηχανία γεωργικών ειδών 

διατροφής και, επομένως, η καινοτομία, 

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 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 αιτούντα δεν πρέπει 

να εμποδίζει άλλους αιτούντες να ζητούν 

την καταχώριση στον ενωσιακό κατάλογο 

είτε βάσει δικών τους επιστημονικών 

δεδομένων είτε εκείνων ενός αρχικού 

αιτούντος σε συμφωνία με αυτόν. Ωστόσο, 

η συνολική επταετής περίοδος προστασίας 

των δεδομένων η οποία έχει παραχωρηθεί 

στον αρχικό αιτούντα δεν θα πρέπει να 

παρατείνεται λόγω της χορήγησης 

προστασίας των δεδομένων σε 

μεταγενέστερους αιτούντες. 
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Τροπολογία  33 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (23α) Εάν ένας αιτών ζητήσει προστασία 

των δεδομένων για το ίδιο τρόφιμο 

δυνάμει του παρόντος κανονισμού και 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006, η 

Επιτροπή θα πρέπει να προσπαθήσει να 

ευθυγραμμίσει το χρονοδιάγραμμα 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. 

Τροπολογία  34 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (23β) Παράλληλα με τη διασφάλιση της 

εμπιστευτικότητας των αιτήσεων, η 

Επιτροπή θα πρέπει να θέτει στη διάθεση 

των ενδιαφερομένων μερών ενδεικτικό 

κατάλογο αιτήσεων με βασικές 

πληροφορίες. Ο κατάλογος αυτός θα 

αποτρέπει το ενδεχόμενο διαδοχικής 

υποβολής ταυτόσημων ή διπλών 

αιτήσεων και ως εκ τούτου θα μειώνει 

τον διοικητικό φόρτο τόσο για τους 

δυνητικούς αιτούντες όσο και για την 

Ένωση. 

Τροπολογία  35 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Τα νέα τρόφιμα υπόκεινται στις 

απαιτήσεις γενικής επισήμανσης που 

ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

(24) Τα νέα τρόφιμα υπόκεινται στις 

απαιτήσεις γενικής επισήμανσης που 

ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 
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1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου σχετικά με την 

παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα 

στους καταναλωτές, καθώς και σε άλλες 

σχετικές απαιτήσεις επισήμανσης του 

ενωσιακού δικαίου. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις μπορεί να είναι αναγκαία η 

παροχή επιπλέον πληροφοριών σχετικά με 

την επισήμανση, ιδίως όσον αφορά την 

περιγραφή των τροφίμων, την πηγή ή τις 

προϋποθέσεις χρήσης τους, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές είναι 

επαρκώς ενημερωμένοι για τη φύση των 

νέων τροφίμων. 

1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου σχετικά με την 

παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα 

στους καταναλωτές, καθώς και σε άλλες 

σχετικές απαιτήσεις επισήμανσης του 

ενωσιακού δικαίου. Η επισήμανση θα 

πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον 

πληροφορίες, ιδίως όσον αφορά την 

περιγραφή των τροφίμων, την καταγωγή 

τους, τη σύνθεσή τους και τις 

προϋποθέσεις χρήσης τους, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές είναι 

επαρκώς ενημερωμένοι για τη φύση των 

νέων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων 

εκείνων που προέρχονται από τρίτες 

χώρες. Επομένως, όταν ένα νέο τρόφιμο 

καταχωρίζεται στον ενωσιακό κατάλογο 

ή στον κατάλογο παραδοσιακών 

τροφίμων από τρίτες χώρες, μπορούν να 

επιβάλλονται ειδικοί όροι χρήσης ή 

απαιτήσεις επισήμανσης, που είναι 

δυνατόν να αφορούν, μεταξύ άλλων, κάθε 

ειδικό χαρακτηριστικό ή ιδιότητα του 

τροφίμου, όπως η σύνθεση, η διατροφική 

αξία ή το διατροφικό αποτέλεσμα και η 

προβλεπόμενη χρήση του τροφίμου, ή 

θέματα δεοντολογικής φύσεως ή 

συνέπειες για την υγεία συγκεκριμένων 

πληθυσμιακών ομάδων. Είναι σκόπιμο να 

θεσπιστούν στον παρόντα κανονισμό 

ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης σε σχέση 

με συστατικά τροφίμων που υπάρχουν 

υπό τη μορφή τεχνολογικώς 

επεξεργασμένων νανοϋλικών τα οποία 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού. Υλικά τα οποία 

εγείρουν δεοντολογικά ζητήματα, όπως 

προβλέπεται στον ισχύοντα κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 258/97, θα πρέπει επίσης να 

αναφέρονται στην επισήμανση, ούτως 

ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να 

προβαίνουν σε τεκμηριωμένες επιλογές. 

Τροπολογία  36 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (24α) Τα νέα τρόφιμα υπόκεινται στις 

απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας 

σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που 

προορίζονται να έρθουν σε επαφή με 

τρόφιμα, ιδίως στον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1α και 

στα ειδικά μέτρα που εγκρίνονται βάσει 

αυτού. 

 __________________ 

 1α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2004 

σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που 

προορίζονται να έρθουν σε επαφή με 

τρόφιμα και με την κατάργηση των 

οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ 

(ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 4). 

Αιτιολόγηση 

Αυτή η αιτιολογική σκέψη έχει ως στόχο να παράσχει την πληροφορία και να επιβεβαιώσει εκ 

νέου ότι τα νέα τρόφιμα και τα τρόφιμα από τρίτες χώρες υπόκεινται όχι μόνο στις απαιτήσεις 

επισήμανσης της ΕΕ, αλλά και στις απαιτήσεις συσκευασίας της ΕΕ. Η νέα αιτιολογική σκέψη 

δεν δημιουργεί καμιά νέα νομική υποχρέωση στον παρόντα κανονισμό. 

Τροπολογία  37 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 24 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (24β) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά 

τη δεύτερη ανάγνωση του φακέλου για τα 

νέα τρόφιμα το 2010 ετάχθη, με ευρύτατη 

πλειοψηφία, υπέρ της απαγόρευσης της 

διάθεσης στην αγορά τροφίμων από 

κλωνοποιημένα ζώα και απογόνους τους. 

Μετά την αποτυχία της διαδικασίας 

συνδιαλλαγής για τα νέα τρόφιμα τον 

Μάρτιο του 2011, η Επιτροπή 

δεσμεύτηκε να υποβάλει συγκεκριμένη 

πρόταση για τα κλωνοποιημένα ζώα και 

τους απογόνους τους, λαμβάνοντας 

υπόψη τις θέσεις του Συμβουλίου και του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, οι 

προτάσεις σχετικά με την κλωνοποίηση 

των ζώων και τα τρόφιμα που 

προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα 

που υπεβλήθησαν τον Δεκέμβριο του 

2013 δεν προβλέπουν μέτρα όσον αφορά 

τους απογόνους κλωνοποιημένων ζώων, 

ούτε με σκοπό την ενημέρωση των 

καταναλωτών. Επιπλέον, δεν επιτρέπουν 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκήσει 

τα δικαιώματά του ως συννομοθέτη. 

Είναι επομένως σκόπιμο να αξιοποιήσει η 

Επιτροπή την ευκαιρία που προσφέρει ο 

διορισμός του νέου Σώματος των 

Επιτρόπων προκειμένου να αποσύρει τις 

προτάσεις του 2013 και να υποβάλει νέες 

προτάσεις βάσει της συνήθους 

νομοθετικής διαδικασίας για να ληφθούν 

υπόψη τα αιτήματα του Κοινοβουλίου. 

Αιτιολόγηση 

Παρ’ όλες τις υποσχέσεις της Επιτροπής, η πρόταση σχετικά με τα τρόφιμα που προέρχονται 

από κλωνοποιημένα ζώα δεν λαμβάνει υπόψη τα αιτήματα του ΕΚ και δεν προβλέπει μέτρα 

όσον αφορά τους απογόνους κλωνοποιημένων ζώων. Αυτό αποτελεί μεγάλη οπισθοδρόμηση σε 

σύγκριση με τον Μάρτιο του 2011, όταν όλα τα όργανα είχαν καταλήξει σε συμφωνία 

τουλάχιστον όσον αφορά την επισήμανση του νωπού βοδινού, και ένα πλήγμα για τους 

βουλευτές του ΕΚ, οι οποίοι είχαν ζητήσει με ευρύτατη πλειοψηφία την απαγόρευση των 

τροφίμων που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα και απογόνους τους. Επιπλέον, η νομική 

βάση του μέτρου αυτού δεν επιτρέπει την συναπόφαση, με αποτέλεσμα το ΕΚ να μην μπορεί να 

ασκήσει τις εξουσίες που διαθέτει ως συννομοθέτης. 

Τροπολογία  38 

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 

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 

(Η τροπολογία αυτή δεν αφορά το ελληνικό 

κείμενο.) 
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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. 

Τροπολογία  39 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (25α) Προκειμένου να μπορεί να 

τροποποιείται ο ενωσιακός κατάλογος 

όταν εγκρίνονται νέα τρόφιμα, θα πρέπει 

να ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία 

έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 

290 ΣΛΕΕ όσον αφορά την 

επικαιροποίηση του ενωσιακού 

καταλόγου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 

διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες, ακόμα 

και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η 

Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και συντάσσει 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει 

να εξασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη 

και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 

εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στο Συμβούλιο. 

Τροπολογία  40 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Θα πρέπει να ανατεθούν 

εκτελεστικές αρμοδιότητες στην 

Επιτροπή, ώστε να διασφαλιστούν ενιαίες 

συνθήκες για την εφαρμογή του παρόντος 

(27) Θα πρέπει να ανατεθεί στην 

Επιτροπή εξουσία έκδοσης κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα με το 

άρθρο 26α όσον αφορά την 
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κανονισμού όσον αφορά την 

επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου 

σχετικά με τη προσθήκη παραδοσιακών 

τροφίμων από τρίτες χώρες για τα οποία 

δεν έχουν διατυπωθεί αιτιολογημένες 

αντιρρήσεις ως προς την ασφάλεια. 

επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου 

σχετικά με τη προσθήκη παραδοσιακών 

τροφίμων από τρίτες χώρες για τα οποία 

δεν έχουν διατυπωθεί αιτιολογημένες 

αντιρρήσεις ως προς την ασφάλεια. 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων σύμφωνα 

με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ όσον αφορά την επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου. 

Τροπολογία  41 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 28 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(28) Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που 

αφορούν τον ορισμό των νέων τροφίμων, 

η διαδικασία διαβούλευσης για τον 

καθορισμό του καθεστώτος των νέων 

τροφίμων, άλλες επικαιροποιήσεις του 

ενωσιακού καταλόγου, η συμπλήρωση και 

η υποβολή των αιτήσεων ή των 

κοινοποιήσεων για τη συμπερίληψη 

τροφίμων στον ενωσιακό κατάλογο, οι 

ρυθμίσεις για τον έλεγχο της εγκυρότητας 

των αιτήσεων ή των κοινοποιήσεων, η 

εμπιστευτικότητα και οι μεταβατικές 

διατάξεις θα πρέπει να εκτελούνται 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου22. 

(28) Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που 

αφορούν τη συμπλήρωση και την υποβολή 

των αιτήσεων ή των κοινοποιήσεων για τη 

συμπερίληψη τροφίμων στον ενωσιακό 

κατάλογο, τις ρυθμίσεις για τον έλεγχο της 

εγκυρότητας των αιτήσεων ή των 

κοινοποιήσεων για τη συμπερίληψη 

τροφίμων στον ενωσιακό κατάλογο, τα 

στάδια της διαδικασίας ανταλλαγής 

πληροφοριών για την προβολή 

αντιρρήσεων ως προς την ασφάλεια, το 

είδος των πληροφοριών που πρέπει να 

περιλαμβάνονται στη γνώμη που εκδίδει 

η EFSA καθώς και την εμπιστευτικότητα 

θα πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου22. 

__________________ __________________ 

22 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 

από τα κράτη μέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 

Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13). 

22 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 

από τα κράτη μέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 

Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13). 
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Αιτιολόγηση 

Η αιτιολογική σκέψη θα πρέπει να προσαρμοστεί σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας 

επί διαφόρων τροπολογιών σχετικών με τις κατ’ εξουσιοδότηση/εκτελεστικές πράξεις. 

Τροπολογία  42 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (28α) Προκειμένου να συμπληρωθούν ή 

να τροποποιηθούν ορισμένα μη ουσιώδη 

στοιχεία του παρόντος κανονισμού, θα 

πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή 

εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το 

άρθρο 290 της Συνθήκης για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

όσον αφορά τον προσδιορισμό των 

μορφών τροφίμων που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

κανονισμού για καθεμία από τις 

κατηγορίες νέων τροφίμων, τον 

προσδιορισμό των σταδίων της 

διαδικασίας διαβούλευσης, τον ορισμό 

της έννοιας «σημαντικό μέρος του 

πληθυσμού τρίτης χώρας» καθώς και την 

επικαιροποίηση του ενωσιακού 

καταλόγου νέων τροφίμων. Είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η 

Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις 

κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, 

ακόμα και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.  

Η Επιτροπή, όταν ετοιμάζει και 

συντάσσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, 

θα πρέπει να εξασφαλίζει την 

ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 

διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο. 

Τροπολογία  43 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 28 β (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (28β) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου1α θεσπίζει γενικούς κανόνες 

για τη διενέργεια επίσημων ελέγχων για 

την εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς 

τη νομοθεσία περί τροφίμων. Επομένως, 

τα κράτη μέλη πρέπει να διενεργούν 

επίσημους ελέγχους σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004, 

προκειμένου να επιβάλουν την τήρηση 

του παρόντος κανονισμού. 

 __________________ 

 1α Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για 

τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της 

συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί 

ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους 

κανόνες για την υγεία και την καλή 

διαβίωση των ζώων (ΕΕ L 165 της 

30.4.2004, σ. 1). Διορθωμένο κείμενο (ΕΕ 

L 191 της 28.5.2004, σ. 1). 

Αιτιολόγηση 

Στην πρόταση της Επιτροπής του 2008 είχε συμπεριληφθεί ειδική αναφορά στον κανονισμό για 

την διενέργεια επίσημων ελέγχων και σκόπιμο είναι να διατηρηθεί η αναφορά αυτή. 

Τροπολογία  44 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – τίτλος, παράγραφος 1 και παράγραφος 2 - στοιχείο α  

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής Αντικείμενο, σκοπός και πεδίο εφαρμογής 

1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει κανόνες 

για τη διάθεση των νέων τροφίμων στην 

αγορά της Ένωσης, ώστε να 

διασφαλίζεται η αποτελεσματική 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς 

παράλληλα με την παροχή υψηλού 

επιπέδου προστασίας της ανθρώπινης 

υγείας και των συμφερόντων των 

καταναλωτών. 

1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει κανόνες 

για τη διάθεση των νέων τροφίμων στην 

αγορά της Ένωσης. 
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 1α. Ο σκοπός του παρόντος κανονισμού 

είναι να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο 

προστασίας της ανθρώπινης υγείας και 

των συμφερόντων των καταναλωτών 

καθώς και του περιβάλλοντος, 

διασφαλίζοντας παράλληλα την 

αποτελεσματική λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς. 

2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται: 2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται: 

α) σε γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003· 

α) σε γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και της 

οδηγίας 2001/18/ΕΚ· 

Τροπολογία  45 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

γ) τα τρόφιμα που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) αριθ. 

XX/XX/ΕΕ του Συμβουλίου σχετικά με 

[τη διάθεση τροφίμων από 

κλωνοποιημένα ζώα στην αγορά]. 

διαγράφεται 

 

Τροπολογία  46 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ορισμοί Ορισμοί 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού ισχύουν οι ορισμοί των 

άρθρων 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 178/2002.  

1. Για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού ισχύουν οι ορισμοί των 

άρθρων 2 και 3 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 178/2002.  

2. Ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισμοί: 2. Ισχύουν επίσης οι ακόλουθοι ορισμοί: 

α) «νέο τρόφιμο»: κάθε τρόφιμο που δεν 

χρησιμοποιούνταν ευρέως για ανθρώπινη 

κατανάλωση εντός της Ένωσης πριν από 

τις 15 Μαΐου 1997, ανεξάρτητα από την 

ημερομηνία προσχώρησης των κρατών 

μελών στην Ένωση, και το οποίο 

α) «νέο τρόφιμο»: κάθε τρόφιμο που δεν 

χρησιμοποιούνταν ευρέως για ανθρώπινη 

κατανάλωση εντός της Ένωσης πριν από 

τις 15 Μαΐου 1997, ανεξάρτητα από την 

ημερομηνία προσχώρησης των κρατών 

μελών στην Ένωση, και το οποίο εμπίπτει 
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περιλαμβάνει ιδίως τα εξής: σε μια τουλάχιστον από τις ακόλουθες 

κατηγορίες: 

 -i) τρόφιμα με νέα ή σκοπίμως 

τροποποιημένη πρωτοταγή μοριακή 

δομή· 

 -iα) τρόφιμα που αποτελούνται, έχουν 

απομονωθεί ή έχουν παραχθεί από 

μικροοργανισμούς, μύκητες ή φύκη· 

 -iβ) τρόφιμα που αποτελούνται, έχουν 

απομονωθεί ή έχουν παραχθεί από φυτά, 

με εξαίρεση τα φυτά που έχουν ιστορικό 

ασφαλούς χρήσης στην αγορά της 

Ένωσης και έχουν ληφθεί: 

 - από παραδοσιακές πρακτικές 

πολλαπλασιασμού· ή 

 - από μη παραδοσιακές πρακτικές 

πολλαπλασιασμού εφόσον οι πρακτικές 

αυτές δεν προκαλούν στη σύνθεση ή τη 

δομή των τροφίμων σημαντικές αλλαγές 

που επηρεάζουν τη θρεπτική τους αξία, 

τον μεταβολισμό τους ή την 

περιεκτικότητά τους σε ανεπιθύμητες 

ουσίες· 

 -iγ) τρόφιμα που προέρχονται από 

κλωνοποιημένα ζώα ή απογόνους τους, 

με την επιφύλαξη του άρθρου 29α· 

 

 -iδ) τρόφιμα που περιέχουν, αποτελούνται 

ή προέρχονται από κυτταρικές 

καλλιέργειες ή καλλιέργειες ιστών· 

 -iε) τρόφιμα που αποτελούνται, έχουν 

απομονωθεί ή έχουν παραχθεί από ζώα ή 

μέρη ζώων, συμπεριλαμβανομένων 

ολόκληρων ζώων, π.χ. εντόμων, με 

εξαίρεση τα τρόφιμα που προέρχονται 

από ζώα τα οποία έχουν ληφθεί από 

παραδοσιακές πρακτικές αναπαραγωγής 

και έχουν ιστορικό ασφαλούς 

διατροφικής χρήσης στην αγορά της 

Ένωσης· 

i) τρόφιμα για τα οποία εφαρμόζεται νέα 

διαδικασία παραγωγής η οποία δεν 

εφαρμοζόταν για την παραγωγή τροφίμων 

στην Ένωση πριν από τις 15 Μαΐου 1997, 

σε περίπτωση που αυτή η διαδικασία 

παραγωγής προκαλεί σημαντικές 

i) τρόφιμα που έχουν παραχθεί με νέα 

διαδικασία παραγωγής η οποία δεν 

εφαρμοζόταν για τα τρόφιμα στην Ένωση 

πριν από τις 15 Μαΐου 1997, και η οποία 

ενδέχεται να προκαλέσει σημαντικές 

μεταβολές στη σύνθεση ή τη δομή των 
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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· 

τροφίμων οι οποίες επηρεάζουν τη 

θρεπτική τους αξία, τον τρόπο 

μεταβολισμού τους ή την περιεκτικότητά 

τους σε ανεπιθύμητες ουσίες, ή όταν η 

συγκεκριμένη διαδικασία παραγωγής 

ενδέχεται να εγείρει δεοντολογικά 

ζητήματα· 

ii) τρόφιμα που περιλαμβάνουν ή 

αποτελούνται από «τεχνολογικά 

επεξεργασμένα νανοϋλικά», όπως 

ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 

στοιχείο κ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1169/2011· 

ii) τρόφιμα που έχουν παραχθεί ή έχουν 

υποστεί σκόπιμες αλλαγές στο μέγεθος, το 

σχήμα ή τη δομή των σωματιδίων ή στην 

κατανομή μεγέθους των σωματιδίων, με 

τεχνολογική μέθοδο σμίκρυνσης των 

σωματιδίων σε επίπεδο νανοκλίμακας. 

Θα πρέπει να εξεταστεί η καθιέρωση 

κατωτάτου ορίου 10%, όπως συνιστά η 

EFSA, για εφαρμογές που σχετίζονται με 

τα τρόφιμα· 

iii) βιταμίνες, ανόργανα συστατικά και 

άλλες ουσίες που χρησιμοποιούνται 

σύμφωνα με την οδηγία 2002/46/ΕΚ, τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 ή τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013, όταν:  

iii) βιταμίνες, ανόργανα συστατικά και 

άλλες ουσίες που χρησιμοποιούνται 

σύμφωνα με την οδηγία 2002/46/ΕΚ, τον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 ή τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 609/2013, όταν:  

– έχει εφαρμοστεί νέα διαδικασία 

παραγωγής, όπως αναφέρεται στο σημείο 

i) της παρούσας παραγράφου· ή 

– έχει εφαρμοστεί νέα διαδικασία 

παραγωγής, όπως αναφέρεται στο σημείο 

i) της παρούσας παραγράφου·  

– οι εν λόγω ουσίες περιλαμβάνουν ή 

αποτελούνται από «τεχνολογικά 

επεξεργασμένα νανοϋλικά», όπως 

ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 

στοιχείο κ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1169/2011· 

– οι εν λόγω ουσίες περιλαμβάνουν ή 

αποτελούνται από σκοπίμως 

παρασκευαζόμενο υλικό το οποίο περιέχει 

σωματίδια, σε μη δεσμευμένη μορφή ή 

ως σύμπηγμα ή συσσωμάτωμα, και στο 

οποίο τουλάχιστον το 10% των 

σωματιδίων στην αριθμητική κατανομή 

του μεγέθους έχουν μία ή περισσότερες 

εξωτερικές διαστάσεις στην κλίμακα 

μεγέθους 1 nm — 100 nm· ή 

 – 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· 

iv) τρόφιμα που χρησιμοποιούνταν 

αποκλειστικά σε συμπληρώματα 

διατροφής εντός της Ένωσης πριν από τις 

15 Μαΐου 1997, σε περίπτωση που 

πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε τρόφιμα 

iv) τρόφιμα που χρησιμοποιούνταν 

αποκλειστικά σε συμπληρώματα 

διατροφής εντός της Ένωσης πριν από τις 

15 Μαΐου 1997, σε περίπτωση που 

πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε τρόφιμα 
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άλλα από συμπληρώματα διατροφής όπως 

ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της 

οδηγίας 2002/46/ΕΚ·  

άλλα από συμπληρώματα διατροφής όπως 

ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της 

οδηγίας 2002/46/ΕΚ·  

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), i), ii) και iii), τα οποία προκύπτουν από 

την πρωτογενή παραγωγή, με ιστορικό 

ασφαλούς χρήσης στην εκάστοτε τρίτη 

χώρα·  

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 

αριθμού ατόμων σε τουλάχιστον μία 

τρίτη χώρα όπως ορίζεται στις 

κατευθυντήριες γραμμές που 

αναφέρονται στο άρθρο 4 του παρόντος 

κανονισμού, πριν από την κοινοποίηση για 

την οποία γίνεται λόγος στο άρθρο 13· 

δ) «ο αιτών»: το κράτος μέλος, η τρίτη 

χώρα ή το ενδιαφερόμενο μέρος (το οποίο 

μπορεί να εκπροσωπεί περισσότερα του 

ενός ενδιαφερόμενα μέρη), που έχει 

υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή σύμφωνα 

με το άρθρο 9 ή το άρθρο 15 ή 

κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 13· 

δ) «ο αιτών»: το κράτος μέλος, η τρίτη 

χώρα ή το ενδιαφερόμενο μέρος (το οποίο 

μπορεί να εκπροσωπεί περισσότερα του 

ενός ενδιαφερόμενα μέρη), που έχει 

υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή σύμφωνα 

με το άρθρο 9 ή το άρθρο 15 ή 

κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 13· 

ε) «έγκυρη αίτηση» και «έγκυρη 

κοινοποίηση»: αίτηση ή κοινοποίηση η 

οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού και περιλαμβάνει 

όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για 

την αξιολόγηση του κινδύνου και τη 

διαδικασία έγκρισης. 

ε) «έγκυρη αίτηση» και «έγκυρη 

κοινοποίηση»: αίτηση ή κοινοποίηση η 

οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού και περιλαμβάνει 

όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για 

την αξιολόγηση του κινδύνου και τη 

διαδικασία έγκρισης· 

 εα) «νέα διαδικασία παραγωγής»: 

διαδικασία που δεν χρησιμοποιείτο για 

την παραγωγή τροφίμων εντός της 

Ένωσης πριν από την 15η Μαΐου του 

1997· 

 εβ) «παραδοσιακές πρακτικές 

πολλαπλασιασμού» ή «παραδοσιακές 

πρακτικές αναπαραγωγής»: πρακτικές 

που χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή 

τροφίμων εντός της Ένωσης πριν από 
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την 15η Μαΐου του 1997·  

 εγ) «κλωνοποιημένα ζώα»: ζώα που 

παράγονται με μέθοδο ασεξουαλικής, 

τεχνητής αναπαραγωγής με σκοπό την 

παραγωγή ενός γενετικά πανομοιότυπου ή 

σχεδόν πανομοιότυπου αντιγράφου ενός 

μεμονωμένου ζώου· 

 εδ) «απόγονοι κλωνοποιημένων ζώων»: 

ζώα που παράγονται με σεξουαλική 

αναπαραγωγή, σε περιπτώσεις κατά τις 

οποίες τουλάχιστον ένας από τους γονείς 

είναι κλωνοποιημένο ζώο· 

Τροπολογία  47 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 3 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 3 διαγράφεται 

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 

άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο α). 

 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 27 

παράγραφος 3. 

 

Αιτιολόγηση 

Το άρθρο αυτό συνδέεται περισσότερο με το περιεχόμενο του άρθρου 4 και μετακινήθηκε 

αναλόγως.  
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Τροπολογία  48 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Διαδικασία για τον προσδιορισμό του 

καθεστώτος των νέων τροφίμων 

Διαδικασία για τον προσδιορισμό του 

καθεστώτος των νέων τροφίμων 

1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων 

επαληθεύουν κατά πόσον το τρόφιμο που 

σκοπεύουν να διαθέσουν στην αγορά της 

Ένωσης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού. 

1. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων 

επαληθεύουν κατά πόσον το τρόφιμο που 

σκοπεύουν να διαθέσουν στην αγορά της 

Ένωσης εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού. 

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 

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. 

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 στην αγορά του οποίου 

προτίθενται να διαθέσουν για πρώτη 

φορά το νέο τρόφιμο. Οι υπεύθυνοι 

επιχειρήσεων τροφίμων παρέχουν τα 

αναγκαία στοιχεία στο κράτος μέλος 

προκειμένου να μπορέσει να εκτιμήσει 

κατά πόσον ένα τρόφιμο εμπίπτει στο 

πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

κανονισμού. Για τους σκοπούς αυτής της 

εκτίμησης, το κράτος μέλος μπορεί να 

ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής και των 

υπολοίπων κρατών μελών. 

3. Η Επιτροπή μπορεί, με εκτελεστικές 

πράξεις, να προσδιορίσει τα διαδικαστικά 

στάδια της διαβούλευσης που 

προβλέπεται στην παράγραφο 2. 

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να 

εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 26 α, στις οποίες 

διευκρινίζεται: 

 
- ποιες μορφές τροφίμων εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

κανονισμού για κάθε μία από τις 

κατηγορίες του άρθρου 2 παράγραφος 2 

στοιχείο α)· 

 - τα στάδια της διαδικασίας 

διαβούλευσης· και 

 - μετά από διαβούλευση με την EFSA, 

τον ορισμό της έννοιας «σημαντικό μέρος 

του πληθυσμού τρίτης χώρας». 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις Οι εν λόγω κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 
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εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 27 

παράγραφος 3. 

εκδίδονται έως τις …+. 

 _______________________ 

 + ΕΕ: Να προστεθεί η ημερομηνία: 12 

μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης 

ισχύος του παρόντος κανονισμού. 

Τροπολογία  49 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Ενωσιακός κατάλογος νέων τροφίμων Ενωσιακός κατάλογος νέων τροφίμων 

1. Η Επιτροπή καταρτίζει και 

επικαιροποιεί ενωσιακό κατάλογο με τα 

νέα τρόφιμα που έχουν εγκριθεί για να 

διατεθούν στην αγορά της Ένωσης 

σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7 και 8 («ο 

ενωσιακός κατάλογος»). 

1. Ο ενωσιακός κατάλογος με τα νέα 

τρόφιμα που έχουν εγκριθεί για να 

διατεθούν στην αγορά της Ένωσης 

σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 8 («ο 

ενωσιακός κατάλογος») παρατίθεται στο 

παράρτημα. 

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 ή να χρησιμοποιούνται εντός και επί 

των τροφίμων σύμφωνα με τις 

προϋποθέσεις χρήσης και τις απαιτήσεις 

επισήμανσης που καθορίζονται στον εν 

λόγω κατάλογο.  

 
2α. Η Επιτροπή δημοσιεύει επίσης στον 

ιστότοπό της κατάλογο με τις 

απορριφθείσες αιτήσεις προκειμένου να 

χρησιμεύει ως σημείο αναφοράς για 

μελλοντικές αιτήσεις. Στον εν λόγω 

κατάλογο εξηγούνται οι λόγοι της 

απόρριψης.  

Τροπολογία  50 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Η Επιτροπή εγκρίνει και καταχωρίζει στον Η Επιτροπή εγκρίνει και καταχωρίζει στον 
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ενωσιακό κατάλογο μόνο τα νέα τρόφιμα 

που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

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 ή για την καλή 

διαβίωση του ζώων ή, κατά περίπτωση, 

για το περιβάλλον, βάσει επιστημονικών 

στοιχείων και κατόπιν εφαρμογής της 

αρχής της προφύλαξης που προβλέπεται 

στο άρθρο 7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

178/2002· 

β) η χρήση τους δεν παραπλανά τον 

καταναλωτή· 

β) η προβλεπόμενη χρήση, παρουσίαση 

και επισήμανσή τους δεν παραπλανούν 

τον καταναλωτή, ειδικά όταν υπάρχει μια 

σημαντική αλλαγή στη διατροφική αξία 

ενός τροφίμου που προορίζεται να 

αντικαταστήσει άλλο τρόφιμο· 

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, 

διαφέρουν από αυτά, κατά τρόπον ώστε η 

συνήθης κατανάλωσή τους να είναι 

εξαιρετικά επωφελής για τον καταναλωτή 

όσον αφορά τη διατροφή, την υγεία, το 

περιβάλλον και την κοινωνία· 

 γα) είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί η 

ιχνηλασιμότητα των υλικών που 

χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή 

του τροφίμου. 

 Σε περίπτωση διάστασης απόψεων 

μεταξύ των επιστημονικών μελετών που 

αναφέρονται στο στοιχείο α), το 

συμπέρασμα διατυπώνεται με βάση τη 

γνώμη που εκδίδει η EFSA. 

Αιτιολόγηση 

Μια ασήμαντη διαφορά σε διατροφική αξία δεν θα πρέπει να δικαιολογεί την άρνηση 

αδειοδότησης όταν η διαφορά αυτή δεν θα 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  51 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 
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 Σε περίπτωση αμφιβολιών, που 

οφείλονται, για παράδειγμα, σε ανεπαρκή 

επιστημονική βεβαιότητα ή έλλειψη 

δεδομένων, εφαρμόζεται η αρχή της 

προφύλαξης και το υπό εξέταση τρόφιμο 

δεν καταχωρίζεται στον ενωσιακό 

κατάλογο. 

Αιτιολόγηση 

Είναι σκόπιμο να επανακατατεθεί η τροπολογία αυτή, που είχε περιληφθεί στη θέση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση το 2010. 

Τροπολογία  52 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 6 – εδάφιο 1 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Τα τρόφιμα για τα οποία έχουν 

εφαρμοστεί διαδικασίες παραγωγής που 

απαιτούν ειδικές μεθόδους αξιολόγησης 

του κινδύνου (για παράδειγμα, τρόφιμα 

που έχουν παρασκευαστεί με χρήση 

νανοτεχνολογιών όπως αναφέρονται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 2 σημείο ii)) δεν 

επιτρέπεται να συμπεριληφθούν στον 

ενωσιακό κατάλογο έως ότου οι ειδικές 

αυτές μέθοδοι εγκριθούν από την EFSA 

προς χρήση και καταδειχθεί μέσω 

κατάλληλης αξιολόγησης της ασφάλειας 

που θα βασίζεται σε αυτές τις μεθόδους 

ότι η χρήση των εν λόγω τροφίμων είναι 

ασφαλής. 

Αιτιολόγηση 

Είναι σκόπιμο να επανακατατεθεί η τροπολογία αυτή, που είχε περιληφθεί στη θέση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση, καθώς δεν έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος 

από τότε και η EFSA αναγνωρίζει ότι υπάρχουν αβεβαιότητες σε σχέση με τις μεθόδους 

δοκιμών για τα νανοϋλικά. 

Τροπολογία  53 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 7 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Άρθρο 7 

Αρχική κατάρτιση του ενωσιακού 

καταλόγου 

διαγράφεται 

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. 

 

 

Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται 

σύμφωνα με τη συμβουλευτική 

διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 27 

παράγραφος 2. 

 

__________________  

23 Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί η 

ημερομηνία: 24 μήνες μετά την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. 

 

Τροπολογία  54 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Περιεχόμενο του ενωσιακού καταλόγου Περιεχόμενο και επικαιροποίηση του 

ενωσιακού καταλόγου 

1. Η Επιτροπή εγκρίνει τα νέα τρόφιμα και 

επικαιροποιεί τον κατάλογο της Ένωσης 

σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται: 

1. Η Επιτροπή εγκρίνει τα νέα τρόφιμα και 

επικαιροποιεί τον κατάλογο της Ένωσης 

σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζονται: 

α) στα άρθρα 9, 10 και 11 και, κατά 

περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 25· ή 

α) στα άρθρα 9, 10 και 11 και, κατά 

περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 25· ή 

β) στα άρθρα 13 έως 18. β) στα άρθρα 13 έως 18. 

2. Η έγκριση νέων τροφίμων και η 

επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου 

που προβλέπεται στην παράγραφο 1 πρέπει 

να συνίστανται σε ένα από τα εξής: 

2. Η έγκριση νέων τροφίμων και η 

επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου 

που προβλέπεται στην παράγραφο 1 πρέπει 

να συνίστανται σε ένα από τα εξής: 

α) στην προσθήκη ενός νέου τροφίμου α) στην προσθήκη ενός νέου τροφίμου 
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στον ενωσιακό κατάλογο· στον ενωσιακό κατάλογο· 

β) στη διαγραφή ενός νέου τροφίμου από 

τον ενωσιακό κατάλογο· 

β) στη διαγραφή ενός νέου τροφίμου από 

τον ενωσιακό κατάλογο· 

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, πρόσθετων 

απαιτήσεων ειδικής επισήμανσης ή 

απαιτήσεων παρακολούθησης μετά τη 

διάθεση στην αγορά που αφορούν τη 

συμπερίληψη ενός νέου τροφίμου στον 

ενωσιακό κατάλογο. 

3. Η καταχώριση ενός νέου τροφίμου στον 

ενωσιακό κατάλογο που προβλέπεται στην 

παράγραφο 2 περιλαμβάνει, κατά 

περίπτωση, τα εξής: 

3. Η καταχώριση ενός νέου τροφίμου στον 

ενωσιακό κατάλογο που προβλέπεται στην 

παράγραφο 2 περιλαμβάνει τις 

προδιαγραφές του νέου τροφίμου, την 

ημερομηνία καταχώρισης του νέου 

τροφίμου στον ενωσιακό κατάλογο 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. 
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Τροπολογία  55 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 9 

 

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 

Διαδικασίες για την επικαιροποίηση του 

ενωσιακού καταλόγου 

1. 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. 

1. 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 αρχίζουν είτε με 

πρωτοβουλία της Επιτροπής είτε κατόπιν 

υποβολής αίτησης στην Επιτροπή. Η 

Επιτροπή θέτει την αίτηση στη διάθεση 

των κρατών μελών χωρίς καθυστέρηση. 

Η Επιτροπή δημοσιεύει επίσης στον 

ιστότοπό της περίληψη της αίτησης με 

βάση τις πληροφορίες που αναφέρονται 

στα στοιχεία –α) και α) καθώς και 

περίληψη των επιστημονικών στοιχείων 

που αναφέρονται στο στοιχείο γ). 

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) την περιγραφή της διαδικασίας 

παραγωγής· 

β) τη σύνθεση του νέου τροφίμου·  β) τη λεπτομερή 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 και, 

κατά περίπτωση, το περιβάλλον· 

 
γ α) κατά περίπτωση, την μέθοδο 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 της προβλεπόμενης χρήσης 

και πρόταση για ειδικές απαιτήσεις 

επισήμανσης που δεν παραπλανούν τον 

καταναλωτή. 
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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 είναι 

πιθανό να επηρεάσει την ανθρώπινη υγεία.  

 2α. Η Επιτροπή γνωστοποιεί στον 

αιτούντα ότι παρέλαβε την αίτηση εντός 

15 ημερών από την παραλαβή της. Εντός 

ενός μηνός από την παραλαβή της 

αίτησης, η Επιτροπή ελέγχει την 

εγκυρότητα της αίτησης. Σε περίπτωση 

που η αίτηση δεν κριθεί έγκυρη, η 

Επιτροπή ενημερώνει επ’ αυτού τον 

αιτούντα παρέχοντας τη σχετική 

αιτιολόγηση και σταματά τη διαδικασία. 

 2β. Όταν εφαρμόζονται μέθοδοι δοκιμών 

σε νανοϋλικά όπως αναφέρονται στο 

άρθρο 2 παράγραφος 2 σημείο ii), 

παρέχεται επεξήγηση της επιστημονικής 

καταλληλότητάς τους για νανοϋλικά, και, 

κατά περίπτωση, των τεχνικών 

προσαρμογών ή διευθετήσεων που 

διενεργήθηκαν προκειμένου να ληφθούν 

υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

νανοϋλικών. 

3. 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 ολοκληρώνεται 

με την έκδοση εκτελεστικής πράξης 

σύμφωνα με το άρθρο 11.  

3. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 

να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 26 α όσον αφορά 

την επικαιροποίηση του ενωσιακού 

καταλόγου που παρατίθεται στο 

παράρτημα.  

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, 

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. 

4. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 3, 

η Επιτροπή μπορεί 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 

επικαιροποίηση. 

Κατά περίπτωση, λαμβάνει υπόψη τις 

απόψεις των κρατών μελών, τη γνώμη της 

EFSA και οποιεσδήποτε άλλες θεμιτές 

παραμέτρους που αφορούν την εν λόγω 

επικαιροποίηση. 

Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή 

ενημερώνει τον αιτούντα και όλα τα κράτη 

μέλη απευθείας, αναφέροντας τους λόγους 

για τους οποίους κρίνει ότι η 

Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή 

ενημερώνει τον αιτούντα και όλα τα κράτη 

μέλη απευθείας, αναφέροντας τους λόγους 

για τους οποίους κρίνει ότι η 
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επικαιροποίηση δεν είναι δικαιολογημένη. επικαιροποίηση δεν είναι δικαιολογημένη. 

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.  

 

Τροπολογία  56 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Γνώμη της EFSA  Γνώμη της EFSA  

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 

παραλαβής της έγκυρης αίτησης. 

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 

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 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 οι προϋποθέσεις χρήσης τους 

δεν δημιουργούν κίνδυνο για την 

ανθρώπινη υγεία στην Ένωση, και κατά 

περίπτωση, για το περιβάλλον· 

 
γ) κατά πόσον θα μπορούσαν να 

προκύψουν σωρευτικές και συνεργιστικές 

επιπτώσεις και κατά πόσον θα 

μπορούσαν να επηρεαστούν δυσμενώς 

συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού· 

 
δ) κατά πόσον νέα τρόφιμα που 

προορίζονται να αντικαταστήσουν άλλα 

τρόφιμα δεν διαφέρουν από αυτά κατά 

τρόπον ώστε η συνήθης κατανάλωσή 
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τους να συνεπάγεται μικρότερη 

διατροφική αξία για τον καταναλωτή. 

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. 

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 πρέπει να παρασχεθούν 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. 

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 εκδίδει τη γνώμη της 

με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες. Εάν 

ο αιτών δεν παράσχει τις 

συμπληρωματικές πληροφορίες, τούτο 

μπορεί να αποτελέσει αίτιο έκδοσης 

αρνητικής γνώμης από την EFSA. 

5. Όταν ο αιτών υποβάλλει 

συμπληρωματικές πληροφορίες με δική 

του πρωτοβουλία, τις διαβιβάζει τόσο στην 

Επιτροπή όσο και στην EFSA. 

5. Όταν ο αιτών υποβάλλει 

συμπληρωματικές πληροφορίες με δική 

του πρωτοβουλία, τις διαβιβάζει τόσο στην 

Επιτροπή όσο και στην EFSA. 

Στην περίπτωση αυτή, η EFSA γνωμοδοτεί 

εντός της περιόδου των εννέα μηνών που 

προβλέπεται στην παράγραφο 1. 

Στην περίπτωση αυτή, η EFSA γνωμοδοτεί 

εντός της περιόδου των εννέα μηνών που 

προβλέπεται στην παράγραφο 1. 

6. Η EFSA θέτει τις συμπληρωματικές 

πληροφορίες της παραγράφου 3 στη 

6. Η EFSA θέτει τις συμπληρωματικές 

πληροφορίες των παραγράφων 3 και 5 στη 
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διάθεση της Επιτροπής και των κρατών 

μελών. 

διάθεση της Επιτροπής και των κρατών 

μελών. 

 

Τροπολογία  57 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Έγκριση ενός νέου τροφίμου και 
επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου  

Επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου 

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. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία 

να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις 

σύμφωνα με το άρθρο 26 α όσον αφορά 

την επικαιροποίηση του ενωσιακού 

καταλόγου που αναφέρεται στο άρθρο 5, 

εντός έξι μηνών από την ημερομηνία 

έκδοσης της γνώμης της EFSA που 

αναφέρεται στο άρθρο 10, 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. 

 

Η εν λόγω εκτελεστική πράξη εκδίδεται 

σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που 

αναφέρεται στο άρθρο 27 παράγραφος 3. 

 

2. Εάν η Επιτροπή δεν έχει ζητήσει 

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. 

2. Εάν η Επιτροπή δεν έχει ζητήσει 

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. 

Τροπολογία  58 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 12 
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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 

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. 

____________________ ____________________ 

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. 

Αιτιολόγηση 

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

Τροπολογία  59 

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. 

Αντί της επιλογής της διαδικασίας που 

αναφέρεται στο άρθρο 9, ο αιτών ο οποίος 

προτίθεται να θέσει σε κυκλοφορία στην 

αγορά της Ένωσης παραδοσιακά τρόφιμα 

από τρίτη χώρα μπορεί να επιλέξει να 

υποβάλει κοινοποίηση της πρόθεσής του 

στην Επιτροπή. 
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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 λεπτομερή σύνθεσή του· 

γ) τη χώρα καταγωγής του· γ) τη χώρα ή τις χώρες 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 όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες 

γραμμές που αναφέρονται στο άρθρο 4 

του παρόντος κανονισμού· 

ε) κατά περίπτωση, τις προϋποθέσεις 

χρήσης και ειδικές απαιτήσεις 

επισήμανσης που δεν παραπλανούν τον 

καταναλωτή. 

ε) κατά περίπτωση, τις προϋποθέσεις 

προβλεπόμενης χρήσης και ειδικές 

απαιτήσεις επισήμανσης που δεν 

παραπλανούν τον καταναλωτή. 

 

Τροπολογία  60 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 14 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Διαδικασία για τα παραδοσιακά τρόφιμα 

από τρίτες χώρες 

Διαδικασία για την κοινοποίηση της 

διάθεσης παραδοσιακών τροφίμων από 

τρίτες χώρες στην αγορά 

1. Η Επιτροπή διαβιβάζει, χωρίς 

καθυστέρηση, την έγκυρη αίτηση που 

αναφέρεται στο άρθρο 13 στα κράτη μέλη 

και στην EFSA. 

1. Η Επιτροπή διαβιβάζει εντός ενός 

μηνός την έγκυρη αίτηση που αναφέρεται 

στο άρθρο 13 στα κράτη μέλη και στην 

EFSA. 

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 ως προς την ασφάλεια κατά 

της διάθεσης των συγκεκριμένων 

παραδοσιακών τροφίμων στην αγορά. 



 

 

 PE568.557/ 50 

 EL 

3. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη, 

την EFSA και τον αιτούντα σχετικά με το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας της 

παραγράφου 2. 

3. Η Επιτροπή ενημερώνει τον αιτούντα 

για τυχόν αιτιολογημένη αντίρρηση μόλις 

αυτή υποβληθεί. Τα κράτη μέλη, η EFSA 

και ο αιτών ενημερώνονται σχετικά με το 

αποτέλεσμα της διαδικασίας της 

παραγράφου 2. 

4. 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. 

4. Όταν δεν προβάλλονται αιτιολογημένες 

αντιρρήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 2 

εντός της προθεσμίας που προβλέπεται 

στην εν λόγω παράγραφο, η Επιτροπή 

επικαιροποιεί, μέσω κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξης σύμφωνα με το άρθρο 26 α, τον 

ενωσιακό κατάλογο εντός ενός μηνός. Η 

καταχώριση στον ενωσιακό κατάλογο 

διευκρινίζει ότι πρόκειται για 

παραδοσιακό τρόφιμο από τρίτη χώρα. 

Κατά περίπτωση, καθορίζονται ορισμένες 

προϋποθέσεις χρήσης, ειδικές απαιτήσεις 

επισήμανσης ή απαιτήσεις 

παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην 

αγορά. 

5. 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. 

5. Όταν υποβάλλονται στην Επιτροπή 

αιτιολογημένες και βάσει επιστημονικών 

στοιχείων αντιρρήσεις ως προς την 

ασφάλεια σύμφωνα με την παράγραφο 2, η 

Επιτροπή δεν επικαιροποιεί τον ενωσιακό 

κατάλογο. 

Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών μπορεί να 

υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή σύμφωνα 

με το άρθρο 15. 

Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών μπορεί να 

υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή σύμφωνα 

με το άρθρο 15. 

 

Τροπολογία  61 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 15 – εδάφιο 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 

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 αντιρρήσεις που προβάλλονται 

σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 5. 
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παράγραφος 5. 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράμμιση με τον στόχο του Συμβουλίου για την εξασφάλιση σαφήνειας.  

 

Τροπολογία  62 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Γνώμη της EFSA για παραδοσιακά 

τρόφιμα από τρίτες χώρες 

Γνώμη της EFSA για παραδοσιακά 

τρόφιμα από τρίτες χώρες 

1. Η EFSA εκδίδει τη γνώμη της εντός έξι 

μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της 

έγκυρης αίτησης. 

1. Η EFSA εκδίδει τη γνώμη της εντός έξι 

μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της 

έγκυρης αίτησης. 

2. Η EFSA, όταν αξιολογεί την ασφάλεια 

ενός παραδοσιακού τροφίμου από τρίτη 

χώρα, εξετάζει τα ακόλουθα στοιχεία: 

2. Η EFSA, όταν αξιολογεί την ασφάλεια 

ενός παραδοσιακού τροφίμου από τρίτη 

χώρα, εξετάζει τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) κατά πόσον το ιστορικό ασφαλούς 

χρήσης του τροφίμου στην τρίτη χώρα 

τεκμηριώνεται από αξιόπιστα δεδομένα 

που υποβάλλονται από τον αιτούντα, 

σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 15· 

α) κατά πόσον το ιστορικό ασφαλούς 

χρήσης του τροφίμου στην τρίτη χώρα, 

όπως ορίζεται στις κατευθυντήριες 

γραμμές που αναφέρονται στο άρθρο 4 

του παρόντος κανονισμού, τεκμηριώνεται 

από αξιόπιστα δεδομένα που υποβάλλονται 

από τον αιτούντα, σύμφωνα με τα άρθρα 

13 και 15· 

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 οι προϋποθέσεις χρήσης τους 

δεν δημιουργούν κίνδυνο για την 

ανθρώπινη υγεία στην Ένωση, και κατά 

περίπτωση, για το περιβάλλον. 

3. Η EFSA διαβιβάζει τη γνώμη της στην 

Επιτροπή, στα κράτη μέλη και στον 

αιτούντα. 

3. Η EFSA διαβιβάζει τη γνώμη της στην 

Επιτροπή, στα κράτη μέλη και στον 

αιτούντα. 

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 

προθεσμία των έξι 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 

Έπειτα από συνεννόηση με τον αιτούντα, η 

EFSA καθορίζει προθεσμία εντός της 

οποίας πρέπει να παρασχεθούν οι εν λόγω 

πληροφορίες και ενημερώνει σχετικά την 
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Επιτροπή για την απαιτούμενη 

συμπληρωματική προθεσμία. 

Επιτροπή. 

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. 

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 παρασχεθούν στην 

EFSA εντός της συμπληρωματικής 

προθεσμίας που αναφέρεται στην εν λόγω 

παράγραφο, η EFSA ολοκληρώνει τη 

γνώμη της με βάση τις διαθέσιμες 

πληροφορίες. Η μη παροχή 

συμπληρωματικών πληροφοριών μπορεί 

να αποτελέσει αίτιο έκδοσης αρνητικής 

γνώμης από την EFSA. 

6. Όταν ο αιτών υποβάλλει 

συμπληρωματικές πληροφορίες με δική 

του πρωτοβουλία, τις διαβιβάζει τόσο στην 

Επιτροπή όσο και στην EFSA. 

6. Όταν ο αιτών υποβάλλει 

συμπληρωματικές πληροφορίες με δική 

του πρωτοβουλία, τις διαβιβάζει τόσο στην 

Επιτροπή όσο και στην EFSA. 

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 περιόδου των έξι μηνών που 

προβλέπεται στην παράγραφο 1.  

7. Η EFSA θέτει τις συμπληρωματικές 

πληροφορίες στη διάθεση της Επιτροπής 

και των κρατών μελών. 

7. Η EFSA θέτει τις συμπληρωματικές 

πληροφορίες στη διάθεση της Επιτροπής 

και των κρατών μελών. 

Τροπολογία  63 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Έγκριση παραδοσιακών τροφίμων από 

τρίτες χώρες και επικαιροποίηση του 

ενωσιακού καταλόγου 

Έγκριση παραδοσιακών τροφίμων από 

τρίτες χώρες και επικαιροποιήσεις του 

ενωσιακού καταλόγου 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράμμιση με τον στόχο του Συμβουλίου για την εξασφάλιση σαφήνειας. 
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Τροπολογία  64 

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 

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: 

Εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 

έκδοσης της γνώμης της EFSA, η 

Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξη σύμφωνα με το άρθρο 26α για την 

έγκριση της διάθεσης παραδοσιακών 

τροφίμων από τρίτες χώρες στην αγορά της 

Ένωσης και επικαιροποιεί τον ενωσιακό 

κατάλογο, 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. 

 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράμμιση με τον στόχο του Συμβουλίου για την εξασφάλιση σαφήνειας. Είναι σαφές από 

το άρθρο 6 ότι δεν ισχύουν πάντα όλες οι προϋποθέσεις, οπότε η διατύπωση «κατά περίπτωση» 

είναι εν προκειμένω περιττή και θα μπορούσε να είναι παραπλανητική. 

 

Τροπολογία  65 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εδάφια 1 και 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 

η Επιτροπή μπορεί να θέσει τέλος στη 

διαδικασία έγκρισης και να αποφασίσει να 

μην προβεί στην επικαιροποίηση, σε 

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 

η Επιτροπή μπορεί να θέσει τέλος στη 

διαδικασία έγκρισης και να αποφασίσει να 

μην προβεί στην επικαιροποίηση, σε 
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οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, εάν 

κρίνει ότι η επικαιροποίηση αυτή δεν είναι 

αιτιολογημένη. 

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 

επικαιροποίηση. 

Κατά περίπτωση, η Επιτροπή λαμβάνει 

υπόψη τις απόψεις των κρατών μελών, τη 

γνώμη της EFSA και οποιεσδήποτε άλλες 

θεμιτές παραμέτρους που αφορούν την εν 

λόγω επικαιροποίηση. 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράμμιση με τον στόχο του Συμβουλίου για την εξασφάλιση σαφήνειας. 

 

Τροπολογία  66 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Ο αιτών μπορεί να αποσύρει την αίτηση 

που αναφέρεται στο άρθρο 15 ανά πάσα 

στιγμή πριν από την έκδοση της γνώμης 

της EFSA που αναφέρεται στο άρθρο 16 

και, συνεπώς, να θέσει τέλος στη 

διαδικασία έγκρισης των παραδοσιακών 

τροφίμων από τρίτες χώρες και 

επικαιροποίησης του ενωσιακού 

καταλόγου. 

3. Ο αιτών μπορεί να αποσύρει την αίτηση 

που αναφέρεται στο άρθρο 15 ανά πάσα 

στιγμή πριν από την έκδοση της γνώμης 

της EFSA που αναφέρεται στο άρθρο 16 

και, συνεπώς, να θέσει τέλος στη 

διαδικασία έγκρισης των παραδοσιακών 

τροφίμων από τρίτες χώρες και 

επικαιροποίησης του ενωσιακού 

καταλόγου. Στην περίπτωση αυτή, ο 

αιτών επιβαρύνεται με το κόστος 

επεξεργασίας της αίτησης από την EFSA. 

Τροπολογία  67 

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 

Τα άρθρα 9 έως 12 εφαρμόζονται 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 
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εφαρμόζονται τα άρθρα 9 έως 12. παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην 

αγορά που αφορούν την καταχώριση ενός 

παραδοσιακού τροφίμου από τρίτη χώρα 

στον ενωσιακό κατάλογο. 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράμμιση με τον στόχο του Συμβουλίου για την εξασφάλισης σαφήνειας.  

 

Τροπολογία  68 

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 

χώρες 

Εκτελεστικές εξουσίες σχετικά με τις 

διοικητικές και επιστημονικές απαιτήσεις 

για τα παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες 

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, βάσει των κατευθυντηρίων 

γραμμών της EFSA, 

συμπεριλαμβανομένου ακριβούς και 

εξαντλητικού καταλόγου των εγγράφων 

που απαιτούνται για να είναι έγκυρη μια 

κοινοποίηση ή μια αίτηση· 

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 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
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εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 27 

παράγραφος 3.  

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. 

Αιτιολόγηση 

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

 

Τροπολογία  69 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 20 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. 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. 

2. Όταν οι συμπληρωματικές πληροφορίες 

που αναφέρονται στην παράγραφο 1 δεν 

παραληφθούν εντός της συμπληρωματικής 

προθεσμίας που αναφέρεται στην εν λόγω 

παράγραφο, η Επιτροπή αναστέλλει τη 

διαδικασία έγκρισης. 

 

Τροπολογία  70 

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 από τη φύση 

του υπό εξέταση ζητήματος δικαιολογείται 

κατάλληλη παράταση.  
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Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή 

ενημερώνει τα κράτη μέλη και τον 

αιτούντα για την παράταση της 

προθεσμίας και για τη σχετική 

αιτιολόγηση. 

Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή 

ενημερώνει τον αιτούντα και τα κράτη 

μέλη για την παράταση της προθεσμίας και 

για τη σχετική αιτιολόγηση. 

Αιτιολόγηση 

Σε γενικές γραμμές, οι παρατάσεις θα πρέπει να δίδονται σε εξαιρετικές περιπτώσεις και να 

είναι κατάλληλες. Ο αιτών πρέπει να είναι ο πρώτος που θα ενημερώνεται για την παράταση. 

Τροπολογία  71 

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 ζητήσει προστασία των 

δεδομένων δυνάμει του άρθρου 24 του 

παρόντος κανονισμού και του άρθρου 21 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006, η 

Επιτροπή μπορεί να προσαρμόσει τις 

προθεσμίες που προβλέπονται στο άρθρο 

10 παράγραφος 1, άρθρο 11 παράγραφος 

1 ή 2, άρθρο 16 παράγραφος 1 και άρθρο 

17 παράγραφος 1, προκειμένου να 

ευθυγραμμιστούν με εκείνες του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006, ούτως 

ώστε οι δύο περίοδοι προστασίας των 

δεδομένων να συμπίπτουν. Στην 

περίπτωση αυτή, ζητείται η γνώμη του 

αιτούντος προτού η Επιτροπή λάβει 

απόφαση σχετικά με την ευθυγράμμιση. 

 Επιπροσθέτως προς την ευθυγράμμιση 

των περιόδων προστασίας της 

διανοητικής ιδιοκτησίας, 

ευθυγραμμίζονται επίσης, στο μέτρο του 

δυνατού, οι διαδικασίες αξιολόγησης και 

έγκρισης σε σχέση με τους ισχυρισμούς 

υγείας και τα νέα τρόφιμα, προκειμένου 

να διασφαλίζονται η ομαλή λειτουργία 

της αγοράς αυτών των προϊόντων και η 

επαρκής προστασία των αιτούντων. 
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Τροπολογία  72 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 22 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Εμπιστευτικότητα των αιτήσεων για την 

επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου 

Εμπιστευτικότητα των αιτήσεων για 

επικαιροποιήσεις του ενωσιακού 

καταλόγου 

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.  

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 εμπιστευτικά και 

παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες 

που τεκμηριώνουν το αίτημά του για 

εμπιστευτικότητα. Στις περιπτώσεις αυτές 

παρέχεται επαληθεύσιμη αιτιολογία. 

3. 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. 

3. Αφού ανακοινωθεί η θέση της 

Επιτροπής σχετικά με το αίτημα, η 

εμπιστευτικότητα τηρείται για περίοδο 

τριών εβδομάδων σε περίπτωση που ο 

αιτών αποφασίσει να αποσύρει την 

αίτησή του. 

Η εμπιστευτικότητα διατηρείται έως τη 

λήξη της εν λόγω προθεσμίας. 

 

4. 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.  

4. Μετά τη λήξη της προθεσμίας που 

αναφέρεται στην παράγραφο 3, εάν ο 

αιτών δεν έχει αποσύρει την αίτησή του, 

η Επιτροπή αποφασίζει, αφού εξετάσει 

δεόντως το αίτημα του αιτούντος, ποια 

τμήματα των πληροφοριών 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 β) την ονομασία και την περιγραφή του 
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νέου τροφίμου· νέου τροφίμου· 

γ) την προτεινόμενη χρήση του νέου 

τροφίμου· 

γ) τις προτεινόμενες προϋποθέσεις 

χρήσης 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· 

 εα) κάθε απαγόρευση ή περιορισμό που 

έχει επιβάλει τρίτη χώρα σε σχέση με το 

τρόφιμο. 

 H Επιτροπή διατηρεί κατάλογο των 

αιτήσεων ο οποίος περιέχει, για κάθε 

αίτηση, τις πληροφορίες που αναφέρονται 

στο δεύτερο εδάφιο στοιχεία α) έως εα). 

H Επιτροπή καθιστά τον εν λόγω 

κατάλογο διαθέσιμο κατόπιν αιτήματος. 
 

5. Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και η EFSA 

λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 

εξασφαλίζουν τη δέουσα εμπιστευτικότητα 

των πληροφοριών που λαμβάνουν δυνάμει 

του παρόντα κανονισμού σύμφωνα με την 

παράγραφο 4, εκτός αν πρόκειται για 

πληροφορίες που απαιτείται να 

δημοσιοποιούνται για την προστασία της 

ανθρώπινης υγείας. 

5. Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και η EFSA 

λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 

εξασφαλίζουν τη δέουσα εμπιστευτικότητα 

των πληροφοριών που λαμβάνουν δυνάμει 

του παρόντα κανονισμού σύμφωνα με την 

παράγραφο 4, εκτός αν πρόκειται για 

πληροφορίες που απαιτείται να 

δημοσιοποιούνται για την προστασία της 

ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. 

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 τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των 

οποίων υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ της 

Επιτροπής και του αιτούντος. 

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. 

8. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με 

εκτελεστικές πράξεις, λεπτομερείς κανόνες 

για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 

6. 

8. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με 

εκτελεστικές πράξεις, λεπτομερείς κανόνες 

για την εφαρμογή των παραγράφων 1 έως 

6. 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
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εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 27 

παράγραφος 3. 

εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 27 

παράγραφος 3. 

 

Τροπολογία  73 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 – παράγραφος 1 

 

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 επιβάλλει, για λόγους 

ασφάλειας των τροφίμων και σύμφωνα με 

την αρχή της προφύλαξης, απαίτηση 

παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην 

αγορά για όλα τα νέα τρόφιμα, 

λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη της EFSA 

για τον καθορισμό της αναγκαίας 

περιόδου, προκειμένου να εξασφαλίζεται 

ότι η χρήση του εγκεκριμένου νέου 

τροφίμου βρίσκεται εντός των ορίων 

ασφάλειας. 

Αιτιολόγηση 

H κατανάλωση ενός νέου τροφίμου ενδέχεται να ενέχει κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία. H 

απαίτηση παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά για όλα τα νέα τρόφιμα θα εξασφαλίσει 

ότι το εγκεκριμένο νέο τρόφιμο βρίσκεται εντός των ορίων ασφάλειας χωρίς αρνητικές 

επιπτώσεις, πράγμα που θα τονώσει επίσης την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. 

 

Τροπολογία  74 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 α (νέο) 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 23α 

 Πρόσθετες απαιτήσεις πληροφόρησης 

 Κάθε υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων 

που έχει διαθέσει ένα νέο τρόφιμο στην 

αγορά ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή 

για κάθε πληροφορία που γνωρίζει 

σχετικά με: 

 α) κάθε νέα επιστημονική ή τεχνική 

πληροφορία που θα μπορούσε να 
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επηρεάσει την αξιολόγηση της ασφάλειας 

της χρήσης του νέου τροφίμου· 

 β) κάθε απαγόρευση ή περιορισμό που 

έχει επιβάλει τρίτη χώρα στην αγορά της 

οποίας διατίθεται το νέο τρόφιμο. 

 Η Επιτροπή θέτει τις πληροφορίες αυτές 

στη διάθεση των κρατών μελών. 

Αιτιολόγηση 

Οι πρόσθετες απαιτήσεις πληροφόρησης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται χωριστά από τις 

απαιτήσεις παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά. 

 

Τροπολογία  75 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 23β 

 Όρια μετανάστευσης για τα συστατικά 

των υλικών που έρχονται σε επαφή με τα 

τρόφιμα 

 H συσκευασία των νέων τροφίμων 

συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που 

ορίζονται στον κανονισμό (ΕK) αριθ. 

1935/2004 σχετικά με τα υλικά και 

αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν 

σε επαφή με τρόφιμα. Όταν θεσπίζονται 

όρια μετανάστευσης για ορισμένα 

συστατικά ή ομάδες συστατικών εντός ή 

επί των τροφίμων σύμφωνα με το άρθρο 

5 του εν λόγω κανονισμού, δίδεται εδική 

προσοχή στα υλικά που έρχονται σε 

επαφή με τα τρόφιμα τα οποία 

παρασκευάζονται από νανοϋλικά ή 

περιέχουν νανοϋλικά. Το αργότερο (12 

μήνες μετά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος κανονισμού), η Επιτροπή 

υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τον 

τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος της 

παρουσίας νανοϋλικών σε υλικά που 

έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. H εν λόγω 

έκθεση εξετάζει, μεταξύ άλλων, ποιες 

μέθοδοι δοκιμών είναι απαραίτητες για 
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να εξακριβωθεί η ασφάλεια των 

νανοϋλικών σε υλικά που έρχονται σε 

επαφή με τρόφιμα, κατά πόσον 

ενδείκνυται η έγκριση αυτών των υλικών 

και, κατά περίπτωση, ποια όρια 

μετανάστευσης θα πρέπει να θεσπιστούν. 

Αιτιολόγηση 

Εφόσον ο παρών κανονισμός αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε νανοϋλικά σε τρόφιμα είναι 

σημαντικό να εξασφαλιστεί ότι λαμβάνονται επίσης υπόψη τα νανοσωματίδια που θα 

μπορούσαν να μεταναστεύουν κατά λάθος στα τρόφιμα. Επιβάλλεται επείγουσα δράση εφόσον 

δεν υφίσταται μέχρι τώρα ειδική νομοθεσία, και οι απαιτήσεις για δοκιμές είτε είναι ανύπαρκτες 

ή εφαρμόζονται ακατάλληλες μέθοδοι δοκιμών. 

 

Τροπολογία  76 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 23 γ (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 23γ 

 Προνόμια των κρατών μελών 

 1. Εάν ένα κράτος μέλος, κατόπιν νέων 

στοιχείων ή επανεκτίμησης των 

υπαρχόντων, έχει συγκεκριμένους λόγους 

να θεωρεί ότι η χρήση ενός τροφίμου ή 

συστατικού τροφίμου που είναι σύμφωνο 

προς τον παρόντα κανονισμό ενέχει 

κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου ή 

το περιβάλλον, μπορεί να περιορίζει 

προσωρινά ή να αναστέλλει την εμπορία 

και χρήση του συγκεκριμένου τροφίμου ή 

συστατικού τροφίμου στην επικράτειά 

του. Το εν λόγω κράτος μέλος ενημερώνει 

αμέσως σχετικά τα υπόλοιπα κράτη μέλη 

και την Επιτροπή, αιτιολογώντας την 

απόφασή του. 

 2. Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με 

την EFSA, εξετάζει το συντομότερο 

δυνατόν την αιτιολόγηση που αναφέρεται 

στην παράγραφο 1 και λαμβάνει τα 

κατάλληλα μέτρα. Το κράτος μέλος που 

έχει λάβει την απόφαση που αναφέρεται 

στην παράγραφο 1 μπορεί να την 

διατηρήσει σε ισχύ μέχρι να τεθούν σε 
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ισχύ τα ανωτέρω μέτρα. 

Αιτιολόγηση 

H παρούσα διάταξη προέρχεται από την ισχύουσα νομοθεσία (κανονισμός αριθ. 258/1997) και 

συμπεριλήφθηκε επίσης στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση του 

2010. 

 

Τροπολογία  77 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 24 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Διαδικασία έγκρισης σε περίπτωση 

προστασίας δεδομένων 

Διαδικασία έγκρισης σε περίπτωση 

προστασίας δεδομένων 

1. Κατόπιν αιτήματος του αιτούντος, 

βασιζόμενου σε κατάλληλες και 

επαληθεύσιμες πληροφορίες που 

περιλαμβάνονται στην αίτηση για την 

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. 

1. Κατόπιν αιτήματος του αιτούντος, 

βασιζόμενου σε κατάλληλες και 

επαληθεύσιμες πληροφορίες που 

περιλαμβάνονται στην αίτηση για την 

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 επτά ετών από την ημερομηνία 

της έγκρισης του νέου τροφίμου, χωρίς τη 

συγκατάθεση του αρχικού αιτούντος. 

2. Η προστασία δεδομένων παρέχεται όταν 

πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:  

2. 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· 

β) ο προηγούμενος αιτών είχε το 

αποκλειστικό δικαίωμα αναφοράς στα 

επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία ή 

επιστημονικά δεδομένα βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας κατά την υποβολή της πρώτης 

β) ο αρχικός αιτών μπορεί να αποδείξει, 

μέσω επαληθεύσιμων αποδεικτικών 

στοιχείων, ότι είχε την κυριότητα των 

επιστημονικών αποδεικτικών στοιχείων ή 

επιστημονικών δεδομένων βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας, κατά την υποβολή της πρώτης 
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αίτησης· και αίτησης·και 

γ) το νέο τρόφιμο δεν θα μπορούσε να έχει 

εγκριθεί χωρίς την υποβολή των 

επιστημονικών αποδεικτικών στοιχείων ή 

επιστημονικών δεδομένων βιομηχανικής 

ιδιοκτησίας από τον προηγούμενο 

αιτούντα. 

γ) το νέο τρόφιμο δεν θα μπορούσε να έχει 

εγκριθεί χωρίς την υποβολή των 

επιστημονικών αποδεικτικών στοιχείων ή 

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 αρχικός αιτών μπορεί να 

συμφωνήσει με τον επόμενο αιτούντα ότι 

αυτά τα επιστημονικά αποδεικτικά 

στοιχεία ή επιστημονικά δεδομένα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 

εφαρμόζονται στις κοινοποιήσεις και 

αιτήσεις που αφορούν τη διάθεση 

παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες χώρες 

στην αγορά της ΕΕ. 

3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν 

εφαρμόζονται στις κοινοποιήσεις και 

αιτήσεις που αφορούν τη διάθεση 

παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες χώρες 

στην αγορά της ΕΕ. 

 3α. Για να αποφευχθεί η επανάληψη 

μελετών που περιλαμβάνουν σπονδυλωτά, 

επιτρέπεται σε μεταγενέστερο αιτούντα 

να κάνει αναφορά σε μελέτες επί 

σπονδυλωτών και σε άλλες μελέτες που 

μπορεί να αποτρέψουν δοκιμές σε ζώα. Ο 

ιδιοκτήτης των δεδομένων μπορεί να 

ζητήσει επαρκή αποζημίωση για τη 

χρήση των δεδομένων. 

Τροπολογία  78 

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 

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· 
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αιτούντα· 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράμμιση με τον στόχο του Συμβουλίου για την εξασφάλιση σαφήνειας. 

 

Τροπολογία  79 

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. Δεν χορηγείται ανανέωση της περιόδου 

προστασίας για 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. 

Αιτιολόγηση 

Ευθυγράμμιση με τον στόχο του Συμβουλίου για την εξασφάλιση σαφήνειας. 

 

Τροπολογία  80 

Πρόταση κανονισμού 

Κεφάλαιο 6 – τίτλος 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

Κυρώσεις και διαδικασία επιτροπής Κυρώσεις και γενικές διατάξεις 

Τροπολογία  81 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν γίνεται αναφορά στην παρούσα 

παράγραφο, εφαρμόζεται το άρθρο 4 του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. 

διαγράφεται  

Σε περίπτωση που η γνωμοδότηση της 

επιτροπής πρέπει να ληφθεί μέσω 

γραπτής διαδικασίας, η διαδικασία αυτή 
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ολοκληρώνεται χωρίς αποτέλεσμα, όταν, 

εντός της προθεσμίας έκδοσης της 

γνωμοδότησης, το αποφασίσει ο 

πρόεδρος της επιτροπής ή το ζητήσουν 

τα μέλη της επιτροπής με απλή 

πλειοψηφία. 

Τροπολογία  82 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 27 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 H επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της 

εντός προθεσμίας έξι μηνών μετά την 

έγκριση της πρότασης που αναφέρεται 

στο άρθρο 11 παράγραφος 1 και στο 

άρθρο 17 παράγραφος 1. 

Αιτιολόγηση 

Με την προτεινόμενη προθεσμία δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο στόχος της λήψης απόφασης 

εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (18μήνες). Η παρούσα τροπολογία ορίζει προθεσμία εντός 

της οποίας η επιτροπή θα διατυπώσει τη γνώμη της. Χάριν σύγκρισης: για την κεντρική έγκριση 

φαρμάκων οι αρχικές παρατηρήσεις πρέπει να υποβάλλονται εγγράφως εντός προθεσμίας 22 

ημερών. 

Τροπολογία  83 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Κάθε αίτηση για τη διάθεση νέων 

τροφίμων στην αγορά της Ένωσης που 

υποβάλλεται σε ένα κράτος μέλος 

σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού 

(EΚ) αριθ. 258/97 και για την οποία δεν 

έχει ληφθεί η τελική απόφαση πριν από 

…27 θεωρείται αίτηση δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού. 

1. Κάθε αίτηση για τη διάθεση νέων 

τροφίμων στην αγορά της Ένωσης που 

υποβάλλεται σε ένα κράτος μέλος 

σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού 

(EΚ) αριθ. 258/97 και για την οποία δεν 

έχει ληφθεί η τελική απόφαση πριν από 

…27 θεωρείται αίτηση δυνάμει του 

παρόντος κανονισμού. 

__________________ __________________ 

27 Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί η 

ημερομηνία: 24 μήνες μετά την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. 

27 Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί η 

ημερομηνία: 12 μήνες μετά την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. 



 

 

 PE568.557/ 67 

 EL 

 

Τροπολογία  84 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 – παράγραφος 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

3. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με 

εκτελεστικές πράξεις, λεπτομερείς κανόνες 

για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 

2. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις 

εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία 

εξέτασης που προβλέπεται στο άρθρο 27 

παράγραφος 3. 

3. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει, με κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις, λεπτομερείς 

κανόνες για την εφαρμογή των 

παραγράφων 1 και 2. Οι εν λόγω κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις εκδίδονται 

σύμφωνα με το άρθρο 26α. 

Αιτιολόγηση 

Τροποποίηση για λόγους συνέπειας. 

 

Τροπολογία  85 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 α (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 29α 

 Έως ότου αρχίσει να ισχύει η ειδική 

νομοθεσία για τρόφιμα που προέρχονται 

από κλωνοποιημένα ζώα και απογόνους 

τους, τα τρόφιμα αυτά, όταν διατίθενται 

στην αγορά εντός της Ένωσης, 

συνοδεύονται από τις ακόλουθες 

πληροφορίες για τον τελικό καταναλωτή: 

«Τρόφιμο που προέρχεται από 

κλωνοποιημένα ζώα/απογόνους 

κλωνοποιημένων ζώων.» Στην 

περίπτωση προσυσκευασμένων 

τροφίμων, οι πληροφορίες αυτές 

παρέχονται μέσω επισήμανσης. Σε όλες 

τις άλλες περιπτώσεις, οι πληροφορίες 

αυτές παρέχονται μέσω άλλου 

συνοδευτικού υλικού. 
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Αιτιολόγηση 

Πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλα μέτρα για να αποφευχθούν ενδεχόμενα ρυθμιστικά κενά. 

Τροπολογία  86 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 29 β (νέο) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Άρθρο 29β 

 Υποβολή εκθέσεων 

 Το αργότερο έως τις ...*, η Επιτροπή 

υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο σχετικά 

με την εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού, εξετάζοντας ιδίως τον 

αντίκτυπο της νέας απλοποιημένης 

διαδικασίας για τα παραδοσιακά τρόφιμα 

από τρίτες χώρες. 

 _____________ 

 *ΕΕ: Να προστεθεί η ημερομηνία: πέντε 

έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος 

του παρόντος κανονισμού. 

 

Τροπολογία  87 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 30 – παράγραφος 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Εφαρμόζεται από την…28 . Εφαρμόζεται από την…28 . 

__________________ __________________ 

28 Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί η 

ημερομηνία: 24 μήνες μετά την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. 

28 Υπηρεσία Εκδόσεων: Να προστεθεί η 

ημερομηνία: 12 μήνες μετά την 

ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισμού. 

Τροπολογία  88 

Πρόταση κανονισμού 

Παράρτημα (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Παράρτημα 

 Ενωσιακός κατάλογος εγκεκριμένων 

νέων τροφίμων και παραδοσιακών 

τροφίμων από τρίτες χώρες και 

προϋποθέσεις χρήσης 

Αιτιολόγηση 

Ο αρχικός ενωσιακός κατάλογος εγκεκριμένων νέων τροφίμων και παραδοσιακών τροφίμων 

από τρίτες χώρες θα πρέπει να επισυναφθεί στον παρόντα κανονισμό και ο κατάλογος θα 

πρέπει να επικαιροποιείται με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις. 

 

 

 


