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ΣΡΟΠΟΛΟΓΙΔ ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ
*
 

ζηελ πξφηαζε ηεο Δπηηξνπήο 

--------------------------------------------------------- 

ΚΑΝΟΝΙΜΟ (ΕΕ) 2015/...  

ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ 

ηεο … 

σχετικά με τα νέα τρόυιμα, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΕ) αξηζ. 1169/2011 ηνπ 

Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΚ) 

αξηζ. 258/97 ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΚ) 

αξηζ. 1852/2001 ηεο Επηηξνπήο 

(Κείκελν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ) 

ΣΟ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟ ΚΑΙ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ 

ΔΝΩΗ, 

                                                 
*
  Σξνπνινγίεο: ην λέν θείκελν θαη ε αληηθαηάζηαζε θεηκέλνπ ζεκεηψλνληαη κε έληνλνπο 

πιάγηνπο ραξαθηήξεο θαη ε δηαγξαθή κε ην ζχκβνιν ▌. 
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Έρνληαο ππφςε ηε πλζήθε γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαη ηδίσο ην άξζξν 

114, 

Έρνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, 

Καηφπηλ δηαβίβαζεο ηνπ ζρεδίνπ λνκνζεηηθήο πξάμεο ζηα εζληθά θνηλνβνχιηα, 

Έρνληαο ππφςε ηε γλψκε ηεο Δπξσπατθήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Δπηηξνπήο
1
,  

Απνθαζίδνληαο ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε λνκνζεηηθή δηαδηθαζία
2
, 

                                                 
1
 ΔΔ C 311, 12.9.2014, ζ. 73. 

2
 Θέζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο ... (δελ έρεη δεκνζηεπζεί αθφκε ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα) θαη απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ... . 
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Δθηηκψληαο ηα αθφινπζα: 

(1) Η ειεχζεξε θπθινθνξία αζθαιψλ θαη πγηεηλψλ ηξνθίκσλ είλαη ζεκειηψδεο πηπρή 

ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ πγεία θαη ηελ επεμία ησλ 

πνιηηψλ θαη ζηε δηαθχιαμε ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ. 

Απνθιίλνπζεο εζληθέο λνκνζεζίεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηελ 

έγθξηζε λέσλ ηξνθίκσλ κπνξεί λα παξεκπνδίζνπλ ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ 

ηξνθίκσλ απηψλ, πξνθαιψληαο αλαζθάιεηα δηθαίνπ θαη αζέκηην αληαγσληζκφ.  

(2) Καηά ηελ πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο Έλσζεο γηα ηα ηξφθηκα, είλαη απαξαίηεην 

λα δηαζθαιίδνληαη, αθελφο, έλα πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο πγείαο 

θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη, αθεηέξνπ, ε απνηειεζκαηηθή 

ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο, ελψ παξάιιεια εμαζθαιίδεηαη ε δηαθάλεηα. Τν 

πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ ζηφρσλ ηεο Έλσζεο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζηε 

Σπλζήθε γηα ηελ Επξσπατθή Έλσζε (ΣΕΕ). Είλαη ζεκαληηθφ ε ζρεηηθή 

λνκνζεζία ηεο Έλσζεο ζην ζχλνιφ ηεο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ, λα ζπλεθηηκά ηνπο ελ ιφγσ ζηφρνπο. 

(2α) Η λνκνζεζία ηξνθίκσλ ηεο Έλσζεο ηζρχεη θαη γηα ηα λέα ηξφθηκα πνπ δηαηίζεληαη 

ζηελ αγνξά ηεο Έλσζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εηζαγνκέλσλ απφ ηξίηεο ρψξεο. 
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(3) ▌Οη θαλφλεο ηεο Έλσζεο γηα ηα λέα ηξφθηκα ζεζπίζηεθαλ κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) 

αξηζ. 258/97 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
1
 θαη κε ηνλ 

θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1852/2001 ηεο Δπηηξνπήο
2
. Δίλαη αλαγθαίν λα 

επηθαηξνπνηεζνχλ νη ελ ιφγσ θαλφλεο κε ζθνπφ λα απινπζηεπζνχλ νη δηαδηθαζίεο 

έγθξηζεο θαη λα ιεθζνχλ ππφςε νη πξφζθαηεο εμειίμεηο ζην ελσζηαθφ δίθαην θαη ε 

ηερλνινγηθή πξφνδνο. Ο θαλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 258/97 θαη ν θαλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 

1852/2001 ζα πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ θαη ▌ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ηνλ παξφληα 

θαλνληζκφ.  

(4) Σξφθηκα πνπ πξννξίδνληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηερλνινγηθνχο ζθνπνχο θαη ηα 

γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλα ηξφθηκα ηα νπνία θαιχπηνληαη ήδε απφ άιιεο πξάμεηο 

ηεο Έλσζεο δελ ζα πξέπεη λα εκπίπηνπλ ζηνλ παξφληα θαλνληζκφ ▌. Ωο εθ ηνχηνπ, 

ηα γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλα ηξφθηκα πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1829/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ
3
, ηα έλδπκα ηξνθίκσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ.1332/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ
4
, ηα ηξφθηκα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν σο πξφζζεηα θαη εκπίπηνπλ 

ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1333/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
5
, νη αξσκαηηθέο χιεο ηξνθίκσλ πνπ εκπίπηνπλ 

                                                 
1
 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 258/97 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

ηεο 27εο Ιαλνπαξίνπ 1997, ζρεηηθά κε ηα λέα ηξφθηκα θαη ηα λέα ζπζηαηηθά ηξνθίκσλ 

(ΔΔ L 43, 14.2.1997, ζ. 1). 
2
 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1852/2001 ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 20ήο επηεκβξίνπ 2001, γηα 

ηνπο θαλφλεο εθαξκνγήο ζρεηηθά κε ηελ πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζε νξηζκέλεο 

πιεξνθνξίεο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη ζχκθσλα κε ηνλ 

θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 258/97 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

(ΔΔ L 253, 21.9.2001, ζ. 17). 
3
 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1829/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 22αο επηεκβξίνπ 2003, γηα ηα γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλα ηξφθηκα 

θαη δσνηξνθέο (ΔΔ L 268, 18.10.2003 ζ. 1). 
4
 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1332/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008 γηα ηα έλδπκα ηξνθίκσλ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε 

ηεο νδεγίαο 83/417/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1493/1999 ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο νδεγίαο 2000/13/ΔΚ, ηεο νδεγίαο 2001/112/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ θαη 

ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 258/97 (ΔΔ L 354, 31.12.2008, ζ. 7). 
5
 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1333/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008, πνπ αθνξά ηα πξφζζεηα ηξνθίκσλ (ΔΔ L 

354, 31.12.2008, ζ. 16). 
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ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1334/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
1
 θαη νη δηαιχηεο εθρχιηζεο πνπ εκπίπηνπλ ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 2009/32/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ
2
 ζα πξέπεη λα απνθιείνληαη απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ. 

(5) Ο νξηζκφο ησλ λέσλ ηξνθίκσλ ▌ ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 258/97 ζα πξέπεη λα 

απνζαθεληζηεί θαη λα επηθαηξνπνηεζεί κε ▌ παξαπνκπή  ζηνλ γεληθφ νξηζκφ ησλ 

ηξνθίκσλ ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 178/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ
3
. 

(6) Γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλέρεηα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 258/97, έλα απφ ηα 

θξηηήξηα γηα λα ζεσξείηαη έλα ηξφθηκν «λέν» ζα πξέπεη λα παξακείλεη ε απνπζία 

επξείαο ρξήζεο γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε εληφο ηεο Έλσζεο πξηλ ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ, δειαδή πξηλ ηηο 15 Μαΐνπ 1997 ▌. Χξήζε εληφο 

ηεο Έλσζεο ζα πξέπεη επίζεο λα λνείηαη ε ρξήζε ζηα θξάηε κέιε, αλεμάξηεηα απφ 

ηηο εκεξνκελίεο πξνζρψξεζήο ηνπο. 

                                                 
1
 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1334/2008 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 16εο Γεθεκβξίνπ 2008 γηα αξσκαηηθέο χιεο θαη νξηζκέλα ζπζηαηηθά 

ηξνθίκσλ κε αξσκαηηθέο ηδηφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη εληφο θαη επί ησλ ηξνθίκσλ 

θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΟΚ) αξηζ. 1601/91 ηνπ πκβνπιίνπ, ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2232/96, ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 110/2008 θαη ηεο νδεγίαο 

2000/13/ΔΚ (ΔΔ L 354, 31.12.2008, ζ. 34). 
2
 Οδεγία 2009/32/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 23εο 

Απξηιίνπ 2009, γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ αθνξνχλ 

ηνπο δηαιχηεο εθρχιηζεο νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαζθεπή ησλ ηξνθίκσλ 

θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο (ΔΔ L 141, 6.6.2009, ζ. 3). 
3
 Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 178/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 28εο Ιαλνπαξίνπ 2002, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ γεληθψλ αξρψλ θαη 

απαηηήζεσλ ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα ηξφθηκα, γηα ηελ ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Αξρήο 

γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ Σξνθίκσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ δηαδηθαζηψλ ζε ζέκαηα 

αζθαιείαο ησλ ηξνθίκσλ (ΔΔ L 31, 1.2.2002, ζ. 1).  
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(6α) Τν πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ζα πξέπεη, θαη’ αξρήλ, λα 

παξακείλεη ην ίδην κε εθείλν ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΚ) αξηζ. 258/97. Ωζηφζν, κε βάζε 

ηηο επηζηεκνληθέο θαη ηερλνινγηθέο εμειίμεηο πνπ έρνπλ επέιζεη απφ ην 1997, είλαη 

ζθφπηκν λα επαλεμεηαζηνχλ, λα απνζαθεληζηνχλ θαη λα επηθαηξνπνηεζνχλ νη 

θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ πνπ απνηεινχλ λέα ηξφθηκα. Οη ελ ιφγσ θαηεγνξίεο ζα 

πξέπεη λα θαιχπηνπλ νιφθιεξα έληνκα θαη κέξε απηψλ. Θα πξέπεη λα ππάξρνπλ, 

κεηαμχ άιισλ, θαηεγνξίεο γηα ηξφθηκα κε λέα ή ζθνπίκσο ηξνπνπνηεκέλε 

κνξηαθή δνκή, θαζψο θαη γηα ηξφθηκα απφ θπηηαξνθαιιηέξγεηα ή ηζηνθαιιηέξγεηα 

πξνεξρφκελα απφ δψα, θπηά, κηθξννξγαληζκνχο, κχθεηεο ή θχθε, ηξφθηκα 

πξνεξρφκελα απφ κηθξννξγαληζκνχο, κχθεηεο ή θχθε θαη ηξφθηκα απφ πιηθά 

αλφξγαλεο πξνέιεπζεο. Θα πξέπεη επίζεο λα ππάξρεη θαηεγνξία πνπ ζα θαιχπηεη 

ηξφθηκα απφ θπηά πνπ ιακβάλνληαη κε κε παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο 

πνιιαπιαζηαζκνχ αλ νη ελ ιφγσ πξαθηηθέο πξνθαινχλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε 

ζχλζεζε ή ηε δνκή ησλ ηξνθίκσλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηε ζξεπηηθή ηνπο αμία, 

ηνλ κεηαβνιηζκφ ηνπο ή ηελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε αλεπηζχκεηεο νπζίεο. Ο 

νξηζκφο λέσλ ηξνθίκσλ κπνξεί επίζεο λα θαιχπηεη ηξφθηκα πνπ απνηεινχληαη 

απφ κηθθχιηα ή ιηπνζψκαηα.  
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(7) Οη αλαδπφκελεο ηερλνινγίεο ζηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ηξνθίκσλ κπνξεί λα έρνπλ 

αληίθηππν ζηα ηξφθηκα θαη, ζπλεπψο, ζηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ. Ωο εθ ηνχηνπ, ν 

παξψλ θαλνληζκφο ζα πξέπεη λα πξνζδηνξίζεη πεξαηηέξσ φηη έλα ηξφθηκν ζα πξέπεη 

λα ζεσξείηαη λέν ηξφθηκν φηαλ παξάγεηαη κε δηαδηθαζία ε νπνία δελ ▌ είρε 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ ζηελ Έλσζε πξηλ απφ ηηο 15 Μαΐνπ 

1997, θαη ε νπνία πξνθαιεί ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηε ζχλζεζε ή ηε δνκή 

ηξνθίκσλ επεξεάδνληαο ηε ζξεπηηθή ηνπο αμία, ηνλ ηξφπν κεηαβνιηζκνχ ηνπο ή 

ηελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε αλεπηζχκεηεο νπζίεο. 
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(7α) Γηα λα εμαζθαιηζηεί πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ηεο αλζξψπηλεο πγείαο θαη ησλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ θαηαλαισηψλ, ηξφθηκα πνπ απνηεινχληαη απφ ηερλνινγηθά 

επεμεξγαζκέλα λαλνυιηθά ζα πξέπεη επίζεο λα ζεσξνχληαη λέα ηξφθηκα δπλάκεη 

ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Ο φξνο «ηερλνινγηθά επεμεξγαζκέλα λαλνυιηθά» 

νξίδεηαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΕΕ) αξηζ. 1169/2011 ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ Σπκβνπιίνπ
1
. Γηα ιφγνπο ζπλέπεηαο θαη ζπλνρήο απαηηείηαη εληαίνο νξηζκφο 

ησλ ηερλνινγηθά επεμεξγαζκέλσλ λαλνυιηθψλ ζηνλ ηνκέα ηεο λνκνζεζίαο γηα ηα 

ηξφθηκα. Τν θαηάιιειν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα λα πεξηιάβεη ηέηνηνλ νξηζκφ είλαη 

ν παξψλ θαλνληζκφο. Ωο εθ ηνχηνπ, ν νξηζκφο ησλ ηερλνινγηθά επεμεξγαζκέλσλ 

λαλνυιηθψλ, καδί κε ηε ζρεηηθή αλάζεζε θαη’ εμνπζηνδφηεζε εμνπζηψλ ζηελ 

Επηηξνπή, ζα πξέπεη λα δηαγξαθνχλ απφ ηνλ θαλνληζκφ (ΕΕ) αξηζ. 1169/2011 θαη 

λα αληηθαηαζηαζνχλ κε παξαπνκπή ζηνλ νξηζκφ πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξφληα 

θαλνληζκφ. Εθηφο απηνχ, ν παξψλ θαλνληζκφο ζα πξέπεη λα πξνβιέπεη φηη ε 

Επηηξνπή ζα πξέπεη, κέζσ θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ, λα πξνζαξκφδεη ηνλ 

νξηζκφ ησλ ηερλνινγηθά επεμεξγαζκέλσλ λαλνυιηθψλ, πνπ θαζνξίδεηαη ζηνλ 

παξφληα θαλνληζκφ, ζηελ ηερληθή θαη επηζηεκνληθή πξφνδν ή ζηνπο νξηζκνχο πνπ 

ζπκθσλνχληαη ζε δηεζλέο επίπεδν. 

                                                 
1
 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 25εο Οθησβξίνπ 2011, ζρεηηθά κε ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ γηα ηα 

ηξφθηκα ζηνπο θαηαλαισηέο, ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ θαλνληζκψλ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΚ) αξηζ. 1924/2006 θαη (ΔΚ) αξηζ. 1925/2006 

θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 87/250/ΔΟΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο νδεγίαο 90/496/ΔΟΚ 

ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο νδεγίαο 1999/10/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο, ηεο νδεγίαο 2000/13/ΔΚ 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ησλ νδεγηψλ ηεο Δπηηξνπήο 

2002/67/ΔΚ θαη 2008/5/ΔΚ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 608/2004 ηεο Δπηηξνπήο 

(ΔΔ L 304, 22.11.2011, ζ. 18). 
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(8) Οη βηηακίλεο, ηα αλφξγαλα ζπζηαηηθά θαη άιιεο νπζίεο πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε 

ζε ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2002/46/ΕΚ ηνπ 

Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
1
 θαη ηνλ θαλνληζκφ (ΕΚ) αξηζ. 

1925/2006 ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
2
 ή γηα πξνζζήθε ζε 

ηξφθηκα φπσο ηα παξαζθεπάζκαηα γηα βξέθε θαη ηα παξαζθεπάζκαηα δεχηεξεο 

βξεθηθήο ειηθίαο, ηα κεηαπνηεκέλα ηξφθηκα κε βάζε ηα δεκεηξηαθά θαη νη παηδηθέο 

ηξνθέο θαη ηα ηξφθηκα γηα εηδηθνχο ηαηξηθνχο ζθνπνχο θαη σο ππνθαηάζηαηα ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ δηαηηνινγίνπ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο ζχκθσλα κε ηνλ 

θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 609/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ
3
, ζα πξέπεη επίζεο λα αμηνινγνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα 

θαλνληζκφ, φηαλ εκπίπηνπλ ζηνλ νξηζκφ ησλ λέσλ ηξνθίκσλ πνπ πξνβιέπεη. 

                                                 
1
  Οδεγία 2002/46/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο 

Ινπλίνπ 2002, γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ λνκνζεζηψλ ησλ θξαηψλ κειψλ πεξί ησλ 

ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο (ΔΔ L 183, 12.7.2002, ζ. 51). 
2
  Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1925/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 2006, ζρεηηθά κε ηελ πξνζζήθε βηηακηλψλ θαη 

αλφξγαλσλ ζπζηαηηθψλ θαη νξηζκέλσλ άιισλ νπζηψλ ζηα ηξφθηκα (ΔΔ L 404, 

30.12.2006, ζ. 26). 
3
 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 609/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

ηεο 12εο Ινπλίνπ 2013, γηα ηα ηξφθηκα ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα βξέθε θαη κηθξά 

παηδηά θαη γηα ηα ηξφθηκα πνπ πξννξίδνληαη γηα εηδηθνχο ηαηξηθνχο ζθνπνχο, θαη σο 

ππνθαηάζηαηα ηνπ ζπλφινπ ηνπ δηαηηνινγίνπ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζσκαηηθνχ βάξνπο 

θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 92/52/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ, ησλ νδεγηψλ ηεο 

Δπηηξνπήο 96/8/ΔΚ, 1999/21/ΔΚ, 2006/125/ΔΚ θαη 2006/141/ΔΚ, ηεο νδεγίαο 

2009/39/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ησλ θαλνληζκψλ 

ηεο Δπηηξνπήο (ΔΚ) αξηζ. 41/2009 θαη (ΔΚ) αξηζ. 953/2009 (ΔΔ L 181, 29.6.2013, ζ. 

35). 
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(9) Όηαλ βηηακίλεο, αλφξγαλα ζπζηαηηθά ή άιιεο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2002/46/ΔΚ, ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1925/2006 ή ηνλ 

θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 609/2013 έρνπλ παξαρζεί κε δηαδηθαζία  ε νπνία δελ είρε 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ ζηελ Έλσζε πξηλ απφ ηηο 15 Μαΐνπ 

1997, θαη ε νπνία πξνθαιεί ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηε ζχλζεζε ή ηε δνκή ησλ 

ηξνθίκσλ, πνπ επεξεάδνπλ ηε ζξεπηηθή ηνπο αμία, ηνλ ηξφπν κεηαβνιηζκνχ ηνπο 

ή ηελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε αλεπηζχκεηεο νπζίεο, ή φηαλ νη ελ ιφγσ βηηακίλεο, 

ηα αλφξγαλα ζπζηαηηθά ή νη άιιεο νπζίεο πεξηέρνπλ ή απνηεινχληαη απφ 

ηερλνινγηθά επεμεξγαζκέλα λαλνυιηθά, ζα πξέπεη επίζεο λα ζεσξνχληαη λέα 

ηξφθηκα δπλάκεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη ζα πξέπεη λα επαλαμηνινγεζνχλ, 

πξψηνλ, ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ θαη, ζηε ζπλέρεηα, ζχκθσλα κε ηελ 

νηθεία εηδηθή λνκνζεζία. 

(10) Σε πεξίπησζε ηξνθίκνπ ην νπνίν πξηλ απφ ηηο 15 Μαΐνπ 1997 ▌ ρξεζηκνπνηνχληαλ 

απνθιεηζηηθά σο ή ζε ζπκπιήξσκα δηαηξνθήο, φπσο νξίδεηαη ▌ ζηελ νδεγία 

2002/46/ΔΚ, ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη ε δηάζεζή ηνπ ζηελ αγνξά ηεο Έλσζεο κεηά 

ηελ ελ ιφγσ εκεξνκελία γηα ηελ ίδηα ρξήζε, δεδνκέλνπ φηη δελ ζα πξέπεη λα 

ζεσξείηαη λέν ηξφθηκν γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Ωζηφζν, απηή ε 

ρξήζε ηνπ ηξνθίκνπ σο ζπκπιεξψκαηνο δηαηξνθήο ή ζε ζπκπιήξσκα δηαηξνθήο 

δελ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θαηά πφζνλ ην ελ ιφγσ 

ηξφθηκν ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε εληφο ηεο Έλσζεο 

πξηλ απφ ηηο 15 Μαΐνπ 1997. πλεπψο, νη ρξήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ηξνθίκνπ, 

πέξαλ ησλ ρξήζεσλ σο ζπκπιεξψκαηνο δηαηξνθήο ή ζε ζπκπιήξσκα δηαηξνθήο, ζα 

πξέπεη λα δηέπνληαη απφ ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. 
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(10α) Τα ηξφθηκα πνπ πξνέξρνληαη απφ θιψλνπο δψσλ έρνπλ ξπζκηζζεί δπλάκεη ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΕΚ) αξηζ. 258/97. Έρεη θξίζηκε ζεκαζία λα κελ πξνθχπηεη λνκηθή 

αζάθεηα φζνλ αθνξά ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά ηξνθίκσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

θιψλνπο δψσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ κεηά ην ηέινο ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΚ) αξηζ. 258/97. Επνκέλσο, έσο φηνπ ηεζεί ζε ηζρχ 

εηδηθή λνκνζεζία γηα ηξφθηκα πνπ πξνέξρνληαη απφ θιψλνπο δψσλ, ηα ηξφθηκα 

απηά ζα πξέπεη λα εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ σο 

ηξφθηκα πνπ ιακβάλνληαη κε κε παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο αλαπαξαγσγήο θαη ζα 

πξέπεη λα θέξνπλ θαηάιιειε επηζήκαλζε γηα ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή ζχκθσλα κε 

ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο Έλσζεο. 

(11) Η δηάζεζε παξαδνζηαθψλ ηξνθίκσλ απφ ηξίηεο ρψξεο ζηελ αγνξά ηεο Έλσζεο ζα 

πξέπεη λα δηεπθνιπλζεί φηαλ ην ηζηνξηθφ αζθαινχο ρξήζεο ζε κηα  ηξίηε ρψξα είλαη 

απνδεδεηγκέλν. Σα ηξφθηκα απηά ζα πξέπεη λα έρνπλ θαηαλαισζεί ζε ηνπιάρηζηνλ 

κία ηξίηε ρψξα γηα ηνπιάρηζηνλ 25 έηε ζην πιαίζην ηεο ζπλήζνπο δηαηξνθήο 

ζεκαληηθνχ αξηζκνχ αηφκσλ. Σν ηζηνξηθφ αζθαινχο ρξήζεο ησλ ηξνθίκσλ δελ ζα 

πξέπεη λα πεξηιακβάλεη κε δηαηξνθηθέο ρξήζεηο νχηε ρξήζεηο πνπ δελ έρνπλ ζρέζε 

κε θαλνληθφ δηαηηνιφγην. 
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(12) Τα ηξφθηκα απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ ινγίδνληαη σο λέα ηξφθηκα ζηελ Έλσζε ζα πξέπεη 

λα ζεσξνχληαη παξαδνζηαθά ηξφθηκα απφ ηξίηεο ρψξεο κφλν φηαλ πξνέξρνληαη απφ 

ηελ πξσηνγελή παξαγσγή, φπσο νξίδεηαη ζηνλ ▌θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 178/2002, 

αλεμάξηεηα απφ ην αλ είλαη κεηαπνηεκέλα ή κε κεηαπνηεκέλα . ▌ 

(13) Σα ▌ ηξφθηκα πνπ παξάγνληαη απνθιεηζηηθά απφ ζπζηαηηθά ηξνθίκσλ ηα νπνία δελ 

εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ηδίσο θαηφπηλ αιιαγήο 

ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ ηξνθίκνπ ή ▌ ηεο πνζφηεηάο ηνπο δελ ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη 

λέα ηξφθηκα. Ωζηφζν, νη ηξνπνπνηήζεηο ζε ζπζηαηηθφ ηξνθίκσλ ▌ πνπ δελ έρεη 

αθφκε ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε ζηελ Έλσζε, ζα πξέπεη 

λα εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 
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(14) Η νδεγία 2001/83/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
1
 

εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο έλα πξντφλ, ιακβαλνκέλσλ ππφςε 

φισλ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, κπνξεί λα εκπίπηεη ηφζν ζηνλ νξηζκφ ηνπ 

«θαξκάθνπ», φπσο νξίδεηαη ▌ ζηελ ελ ιφγσ νδεγία, φζν θαη ζηνλ νξηζκφ ελφο 

πξντφληνο πνπ εκπίπηεη ζηα πιαίζηα ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Ωο πξνο απηφ, φηαλ 

έλα θξάηνο κέινο δηαπηζηψλεη, ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2001/83/ΔΚ, φηη έλα πξντφλ 

είλαη θάξκαθν, κπνξεί λα πεξηνξίδεη ηε δηάζεζε ηνπ ζηελ αγνξά ζχκθσλα κε ηελ 

ελσζηαθή λνκνζεζία. Δπηπιένλ, ηα θάξκαθα (θαξκαθεπηηθά πξντφληα) εμαηξνχληαη 

απφ ηνλ νξηζκφ ησλ ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε ηνλ ▌ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 178/2002 

θαη, επνκέλσο, δελ ζα πξέπεη λα εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ. 

(15) ▌ 

 

                                                 
1
 Οδεγία 2001/83/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 6εο 

Ννεκβξίνπ 2001, πεξί θνηλνηηθνχ θψδηθνο γηα ηα θάξκαθα πνπ πξννξίδνληαη γηα 

αλζξψπηλε ρξήζε (ΔΔ L 311, 28.11.2001, ζ. 67). 
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(16) Η δηαπίζησζε ηνχ θαηά πφζνλ έλα ηξφθηκν ρξεζηκνπνηήζεθε επξέσο γηα αλζξψπηλε 

θαηαλάισζε εληφο ηεο Έλσζεο πξηλ απφ ηηο 15 Μαΐνπ 1997 ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη 

ζε πιεξνθνξίεο πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνπο ππεπζχλνπο επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ 

θαη, θαηά πεξίπησζε, λα ζηεξίδεηαη απφ άιια ζηνηρεία δηαζέζηκα ζηα θξάηε κέιε. 

Οη ππεχζπλνη επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεχνληαη ηα θξάηε κέιε 

εάλ δελ είλαη βέβαηνη γηα ην θαζεζηψο ησλ ηξνθίκσλ ηα νπνία πξνηίζεληαη λα 

δηαζέζνπλ ζηελ αγνξά. Αλ δελ ππάξρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ αλζξψπηλε 

θαηαλάισζε πξηλ απφ ηηο 15 Μαΐνπ 1997 ή νη δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο είλαη 

αλεπαξθείο, ζα πξέπεη λα θαζηεξσζεί κηα απιή θαη δηαθαλήο δηαδηθαζία γηα ηε 

ζπιινγή απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ, κε ηε ζπκκεηνρή ηεο Δπηηξνπήο, ησλ θξαηψλ 

κειψλ θαη ησλ ππεπζχλσλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ. ▌ 

(17) Σα λέα ηξφθηκα ζα πξέπεη λα εγθξίλνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν εάλ 

πιεξνχλ ηα θξηηήξηα ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Σα λέα ηξφθηκα ζα πξέπεη λα είλαη 

αζθαιή θαη αλ ε αζθάιεηα δελ κπνξεί λα αμηνινγεζεί θαη εμαθνινπζεί λα ππάξρεη 

επηζηεκνληθή αβεβαηφηεηα, κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ε αξρή ηεο πξνθχιαμεο. Η 

ρξήζε ηνπο δελ ζα πξέπεη λα παξαπιαλά ηνλ θαηαλαισηή. πλεπψο, αλ έλα λέν 

ηξφθηκν πξφθεηηαη λα αληηθαηαζηήζεη θάπνην άιιν ηξφθηκν, δελ ζα πξέπεη λα 

δηαθέξεη απφ  απηφ έρνληαο κηθξφηεξε δηαηξνθηθή αμία γηα ηνπο θαηαλαισηέο. 
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(18) Σα λέα ηξφθηκα δελ ζα πξέπεη λα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ή λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

ηξφθηκα γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε εθφζνλ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

ελσζηαθφ θαηάινγν λέσλ ηξνθίκσλ πνπ επηηξέπεηαη λα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ηεο 

Έλσζεο («ν ελσζηαθφο θαηάινγνο»). Γηα ηνλ ιφγν απηφ, θξίλεηαη ζθφπηκν λα 

θαηαξηηζηεί, κε εθηειεζηηθή πξάμε, ν ελσζηαθφο θαηάινγνο, ζηνλ νπνίν λα 

θαηαρσξίδνληαη ηα λέα ηξφθηκα πνπ έρνπλ ήδε εγθξηζεί ή θνηλνπνηεζεί ζχκθσλα κε 

ηνλ ▌ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 258/97, παξάιιεια κε ηπρφλ πθηζηάκελεο πξνυπνζέζεηο 

έγθξηζεο. Ο ελ ιφγσ θαηάινγνο ζα πξέπεη λα είλαη δηαθαλήο θαη εχθνια 

πξνζβάζηκνο.  
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(19) Δίλαη ζθφπηκν λα εγθξίλεηαη έλα λέν ηξφθηκν κε ηελ ελεκέξσζε ηνπ ελσζηαθνχ 

θαηαιφγνπ, βάζεη ησλ θξηηεξίσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

Υξεηάδεηαη κηα δηαδηθαζία απνηειεζκαηηθή, ρξνληθά θαζνξηζκέλε θαη δηαθαλήο. 

Όζνλ αθνξά ηα παξαδνζηαθά ηξφθηκα απφ ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ηζηνξηθφ 

αζθαινχο ρξήζεο ηξνθίκσλ νη αηηνχληεο ζα πξέπεη λα έρνπλ δηθαίσκα λα 

επηιέγνπλ ηαρχηεξε θαη απινπζηεπκέλε δηαδηθαζία γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ 

ελσζηαθνχ θαηαιφγνπ, εάλ δελ δηαηππψλνληαη δεφλησο αηηηνινγεκέλεο αληηξξήζεηο 

σο πξνο ηελ αζθάιεηα. ▌ 

(20) Θα πξέπεη επίζεο λα ηεζνχλ ζαθή θξηηήξηα γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηα λέα ηξφθηκα φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηά ηνπο. Γηα λα δηαζθαιηζζεί 

ε ελαξκνληζκέλε επηζηεκνληθή αμηνιφγεζε ησλ λέσλ ηξνθίκσλ, ε αμηνιφγεζε απηή 

ζα πξέπεη λα δηεμάγεηαη απφ ηελ Επξσπατθή Αξρή γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ 

Τξνθίκσλ («ε Αξρή»). Σην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο ησλ λέσλ ηξνθίκσλ 

θαη επηθαηξνπνίεζεο ηνπ ελσζηαθνχ θαηαιφγνπ, ε Αξρή ζα πξέπεη λα θαιείηαη λα 

γλσκνδνηεί εάλ ε επηθαηξνπνίεζε ελδέρεηαη λα έρεη επηπηψζεηο ζηελ αλζξψπηλε 

πγεία. Σηε γλψκε ηεο, ε Αξρή ζα πξέπεη λα αμηνινγεί, κεηαμχ άιισλ, φια ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ λέσλ ηξνθίκσλ πνπ κπνξεί λα ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία 

ηνπ αλζξψπνπ θαη λα εμεηάδεη ηηο ελδερφκελεο επηπηψζεηο ζηηο εππαζείο νκάδεο 

ηνπ πιεζπζκνχ. Σπγθεθξηκέλα, ε Αξρή ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίδεη φηη, γηα λέα 

ηξφθηκα πνπ απνηεινχληαη απφ ηερλνινγηθά επεμεξγαζκέλα λαλνυιηθά, 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη πην επηθαηξνπνηεκέλεο κέζνδνη δνθηκψλ γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο αζθάιεηάο ηνπο. 

(15α) Η Επηηξνπή θαη ε Αξρή ζα πξέπεη λα ππφθεηληαη ζε πξνζεζκίεο γηα λα 

εμαζθαιίδεηαη ε νκαιή δηεθπεξαίσζε ησλ αηηήζεσλ. Ωζηφζν, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, ε Επηηξνπή θαη ε Αξρή ζα πξέπεη λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

παξαηείλνπλ ηηο πξνζεζκίεο.  
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(20α) Ο αηηψλ κπνξεί λα θιεζεί απφ ηελ Αξρή ή απφ ηελ Επηηξνπή λα παξάζρεη 

πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο κε ζθνπφ ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ ή ηε δηαρείξηζε 

ηνπ θηλδχλνπ αληίζηνηρα. Αλ ν αηηψλ δελ παξάζρεη ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο, φπσο απαηηείηαη, εληφο ηεο πεξηφδνπ πνπ νξίδεηαη απφ ηελ Αξρή ή 

απφ ηελ Επηηξνπή θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ αηηνχληα, ε απνπζία ησλ 

πιεξνθνξηψλ απηψλ κπνξεί λα έρεη ζπλέπεηεο γηα ηε γλψκε ηεο Αξρήο ή γηα ηελ 

ελδερφκελε έγθξηζε θαη ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ ελσζηαθνχ θαηαιφγνπ. 

(21) Ωο πξνο ηελ πηζαλή ρξήζε λαλνυιηθψλ ζε ηξφθηκα, ε Αξρή, ζηε γλψκε πνπ εμέδσζε 

ζηηο 6 Απξηιίνπ 2011 γηα νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ εθηίκεζε επηθηλδπλφηεηαο ηεο 

εθαξκνγήο λαλνεπηζηεκψλ θαη λαλνηερλνινγηψλ ζηελ αιπζίδα ηξνθίκσλ θαη 

δσνηξνθψλ, έθξηλε φηη ππάξρνπλ ειάρηζηεο πιεξνθνξίεο γηα νξηζκέλεο πηπρέο ηεο 

λαλνηνμηθνθηλεηηθήο θαη ηεο ηνμηθνινγίαο ησλ ηερλνινγηθά επεμεξγαζκέλσλ 

λαλνυιηθψλ θαη φηη νη πθηζηάκελεο κέζνδνη γηα ηηο δνθηκέο ηνμηθφηεηαο κπνξεί λα 

ρξεηάδνληαη κεζνδνινγηθέο ηξνπνπνηήζεηο. Η ζχζηαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ ηνπ 

Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο Σπλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο ηεο 19εο Σεπηεκβξίνπ 

2013 γηα ηνλ έιεγρν αζθάιεηαο θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ θαηαζθεπαδφκελσλ 

λαλνυιηθψλ θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη νη πξνζεγγίζεηο γηα ηε δνθηκή θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ παξαδνζηαθψλ ρεκηθψλ νπζηψλ είλαη, ζε γεληθέο γξακκέο, 

θαηάιιειεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ λαλνυιηθψλ, αιιά κπνξεί λα 

ρξεηαζηεί λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ λαλνυιηθψλ. Γηα ηελ 

θαιχηεξε αμηνιφγεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ λαλνυιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

ηξφθηκα θαη πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηνχλ ηα πθηζηάκελα θελά ζηηο γλψζεηο 

ηνμηθνινγίαο θαη ζηηο κεζνδνινγίεο κέηξεζεο, ελδέρεηαη λα ρξεηάδνληαη κέζνδνη 

δνθηκψλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δνθηκψλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχλ δψα, νη νπνίεο 

ζπλεθηηκνχλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ηερλνινγηθά επεμεξγαζκέλσλ 

λαλνυιηθψλ. 
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(21α) Όηαλ εθαξκφδνληαη κέζνδνη δνθηκψλ ζε λαλνυιηθά, ζα πξέπεη ν αηηψλ λα παξέρεη 

επεμήγεζε ηεο επηζηεκνληθήο θαηαιιειφηεηάο ηνπο γηα λαλνυιηθά, θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ησλ ηερληθψλ πξνζαξκνγψλ ή δηεπζεηήζεσλ πνπ δηελεξγήζεθαλ κε 

ζθνπφ λα θαιπθζνχλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ελ ιφγσ λαλνυιηθψλ. 

(22) Όηαλ έλα λέν ηξφθηκν εγθξίλεηαη θαη θαηαρσξίδεηαη ζηνλ ελσζηαθφ θαηάινγν, ε 

Δπηηξνπή ζα πξέπεη λα έρεη ην δηθαίσκα λα εηζάγεη απαηηήζεηο παξαθνινχζεζεο 

κεηά ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά, κε ζηφρν ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ρξήζεο ησλ 

εγθεθξηκέλσλ λέσλ ηξνθίκσλ, δηαζθαιίδνληαο φηη ε ρξήζε γίλεηαη εληφο ησλ νξίσλ 

αζθάιεηαο, φπσο θαζνξίζηεθαλ ζηελ αμηνιφγεζε θηλδχλνπ πνπ δηελήξγεζε ε Αξρή. 

Απαηηήζεηο παξαθνινχζεζεο κεηά ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά κπνξεί, επνκέλσο, λα 

δηθαηνινγνχληαη απφ ηελ αλάγθε λα ζπγθεληξσζνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξαγκαηηθή εκπνξία ηνπ ηξνθίκνπ. Σε θάζε πεξίπησζε, νη ππεχζπλνη 

επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ ηελ Επηηξνπή γηα νηαδήπνηε 

λέα πιεξνθνξία φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ πνπ έρνπλ δηαζέζεη ζηελ 

αγνξά.  

(18α) Θα πξέπεη λα ελζαξξπλζνχλ λέεο ηερλνινγίεο θαη θαηλνηνκίεο ζηελ παξαγσγή 

ηξνθίκσλ, θαζψο απηέο ζα κπνξνχζαλ λα κεηψζνπλ ηνλ αληίθηππν ηεο 

παξαγσγήο ηξνθίκσλ ζην πεξηβάιινλ, λα εληζρχζνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ 

θαη λα σθειήζνπλ ηνπο θαηαλαισηέο εμαζθαιίδνληαο πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο 

ησλ θαηαλαισηψλ. 
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(23) ε εηδηθέο πεξηζηάζεηο, γηα λα ελζαξξπλζνχλ ε έξεπλα θαη ε αλάπηπμε ζηε 

βηνκεραλία γεσξγηθψλ εηδψλ δηαηξνθήο θαη, επνκέλσο, ε θαηλνηνκία, είλαη ζθφπηκν 

λα πξνζηαηεχεηαη ε επέλδπζε πνπ πξαγκαηνπνηνχλ νη αηηνχληεο γηα λα 

ζπγθεληξψζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη γηα ηελ 

ηεθκεξίσζε αίηεζεο λέσλ ηξνθίκσλ πνπ ππνβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα 

θαλνληζκφ. Σα πξφζθαηα επηζηεκνληθά ζηνηρεία θαη ηα δεδνκέλα πνπ απνηεινχλ 

αληηθείκελν δηθαηψκαηνο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο ηα νπνία παξέρνληαη πξνο 

ππνζηήξημε κηαο αίηεζεο ζπκπεξίιεςεο λέσλ ηξνθίκσλ ζηνλ ελσζηαθφ θαηάινγν ζα 

πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη. Σα ελ ιφγσ δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο ζα πξέπεη, γηα 

πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, λα κε ρξεζηκνπνηνχληαη πξνο φθεινο 

κεηαγελέζηεξνπ αηηνχληνο, ρσξίο ηε ζπκθσλία ηνπ αξρηθνχ αηηνχληνο. Η πξνζηαζία 

ησλ επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ πνπ παξέρνληαη απφ έλαλ αηηνχληα δελ ζα πξέπεη λα 

εκπνδίδεη άιινπο αηηνχληεο λα δεηνχλ ηελ θαηαρψξηζε λένπ ηξνθίκνπ ζηνλ 

ελσζηαθφ θαηάινγν είηε βάζεη δηθψλ ηνπο επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ είηε κε 

παξαπνκπή ζηα πξνζηαηεπφκελα δεδνκέλα ζε ζπκθσλία κε ηνλ αξρηθφ αηηνχληα. 

Ωζηφζν, ε ζπλνιηθή πεληαεηήο πεξίνδνο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ε νπνία έρεη 

παξαρσξεζεί ζηνλ αξρηθφ αηηνχληα δελ ζα πξέπεη λα παξαηείλεηαη ιφγσ ηεο 

ρνξήγεζεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ ζε κεηαγελέζηεξνπο αηηνχληεο. 

(23α) Αλ ν αηηψλ δεηεί ηελ πξνζηαζία ησλ επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ην ίδην 

ηξφθηκν ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ θαη κε ηνλ θαλνληζκφ (ΕΚ) αξηζ. 

1924/2006 ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
1
, ζα πξέπεη λα είλαη 

δπλαηφλ νη πεξίνδνη πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ λα ηζρχνπλ ηαπηφρξνλα. 

Σπλεπψο, ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί δηάηαμε γηα ηελ αλαζηνιή, θαηφπηλ αηηήκαηνο 

ηνπ αηηνχληνο, ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο γηα ηα λέα ηξφθηκα. 

                                                 
1
  Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1924/2006 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 2006, ζρεηηθά κε ηνπο ηζρπξηζκνχο δηαηξνθήο θαη 

πγείαο πνπ δηαηππψλνληαη ζηα ηξφθηκα (ΔΔ L 404, 30.12.2006, ζ. 9). 
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(23β) Σχκθσλα κε ηελ νδεγία 2010/63/EΕ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ
1
, νη δνθηκέο ζε δψα ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνχλ, λα κεησζνχλ ή λα 

βειηησζνχλ. Επνκέλσο, εληφο ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ε 

επαλάιεςε ησλ δνθηκψλ ζε δψα ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη, φπνπ είλαη εθηθηφ.  Η 

επηδίσμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη πηζαλά πξνβιήκαηα γηα ηελ 

θαιή κεηαρείξηζε ησλ δψσλ θαζψο θαη ηνπο δενληνινγηθνχο πξνβιεκαηηζκνχο 

φζνλ αθνξά ηηο αηηήζεηο γηα λέα ηξφθηκα. 

(24) Σα λέα ηξφθηκα ππφθεηληαη ζηηο απαηηήζεηο γεληθήο επηζήκαλζεο πνπ νξίδνληαη ζηνλ 

θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1169/2011 ▌ θαζψο θαη ζε άιιεο ζρεηηθέο απαηηήζεηο 

επηζήκαλζεο ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ. Δλίνηε κπνξεί λα είλαη αλαγθαία ε παξνρή 

επηπιένλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηελ επηζήκαλζε, ηδίσο φζνλ αθνξά ηελ 

πεξηγξαθή ησλ ηξνθίκσλ, ηελ πεγή, ηε ζχλζεζε ή ηηο πξνυπνζέζεηο πξνβιεπφκελεο 

ρξήζεο ηνπο, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη φηη νη θαηαλαισηέο είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνη 

γηα ηε θχζε θαη ηελ αζθάιεηα ησλ λέσλ ηξνθίκσλ, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηηο 

εππαζείο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνχ.  

(24α) Τα πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ πξννξίδνληαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα 

ππφθεηληαη ζηνλ θαλνληζκφ (ΕΚ) αξηζ. 1935/2004 ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
2
 θαη ζηα εηδηθά κέηξα πνπ εγθξίλνληαη βάζεη απηνχ. 

                                                 
1
  Οδεγία 2010/63/ΕΕ ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο 22αο 

Σεπηεκβξίνπ 2010, πεξί πξνζηαζίαο ησλ δψσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

επηζηεκνληθνχο ζθνπνχο (ΕΕ L 276, 20.10.2010, ζ. 33). 
2
  Καλνληζκφο (ΕΚ) αξηζ. 1935/2004 ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ, ηεο 27εο Οθησβξίνπ 2004, ζρεηηθά κε ηα πιηθά θαη αληηθείκελα πνπ 

πξννξίδνληαη λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηξφθηκα θαη κε ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 

80/590/ΕΟΚ θαη 89/109/ΕΟΚ (ΕΕ L 338, 13.11.2004, ζ. 4). 
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(24β) Σχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή ηεο Επηηξνπήο γηα ηε βειηίσζε ηεο λνκνζεζίαο, ε 

Επηηξνπή ζα πξέπεη λα πξνβεί ζε εθ ησλ πζηέξσλ αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ, εμεηάδνληαο ηδίσο ηηο λέεο δηαδηθαζίεο γηα ηα 

παξαδνζηαθά ηξφθηκα απφ ηξίηεο ρψξεο.  

(25) Γηα ηηο αηηήζεηο πνπ ππνβιήζεθαλ δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 258/97 θαη 

γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη ιεθζεί ηειηθή απφθαζε πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο 

ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ε αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη νη δηαδηθαζίεο έγθξηζεο 

ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηνλ παξφληα θαλνληζκφ. Δπηπιένλ, ηξφθηκα 

πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΚ) αξηζ. 258/97, ηα 

νπνία έρνπλ δηαηεζεί λνκίκσο ζηελ αγνξά πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ θαη ηα νπνία εκπίπηνπλ ζην πεδίν ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ζα 

πξέπεη, θαη’ αξρήλ, λα επηηξέπεηαη λα ζπλερίζνπλ λα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά έσο 

φηνπ νινθιεξσζνχλ ε αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη νη δηαδηθαζίεο έγθξηζεο 

δπλάκεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. Ωο εθ ηνχηνπ, ζα πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ 

κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε νκαιή κεηάβαζε ζηνλ παξφληα 

θαλνληζκφ. 

(25α) Ο παξψλ θαλνληζκφο ζέβεηαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θαη ηεξεί ηηο αξρέο πνπ 

αλαγλσξίδνληαη, ηδηαίηεξα, ζηνλ Χάξηε ησλ Θεκειησδψλ Δηθαησκάησλ ηεο 

Επξσπατθήο Έλσζεο. 

(26) Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα ζεζπίδνπλ θαλφλεο ζρεηηθά κε ηηο θπξψζεηο πνπ 

επηβάιινληαη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη ζα πξέπεη λα 

ιακβάλνπλ φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα δηαζθαιίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο. Οη 

θπξψζεηο απηέο ζα πξέπεη λα είλαη απνηειεζκαηηθέο, αλαινγηθέο θαη απνηξεπηηθέο. 
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(26α) Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ζα πξέπεη λα αλαηεζεί 

ζηελ Επηηξνπή εμνπζία έθδνζεο θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 290 ηεο Σπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο φζνλ αθνξά 

ηελ πξνζαξκνγή ηνπ νξηζκνχ ησλ ηερλνινγηθά επεμεξγαζκέλσλ λαλνυιηθψλ ζηελ 

ηερληθή θαη επηζηεκνληθή πξφνδν ή ζηνπο νξηζκνχο πνπ ζπκθσλνχληαη ζε δηεζλέο 

επίπεδν. Είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα δηεμάγεη ε Επηηξνπή ηηο θαηάιιειεο 

δηαβνπιεχζεηο θαηά ηηο πξνπαξαζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ηεο, αθφκα θαη ζε επίπεδν 

εκπεηξνγλσκφλσλ. Η Επηηξνπή, φηαλ εηνηκάδεη θαη ζπληάζζεη θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο, ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη ηελ ηαπηφρξνλε, έγθαηξε θαη 

θαηάιιειε δηαβίβαζε ησλ ζρεηηθψλ εγγξάθσλ ζην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη 

ζην Σπκβνχιην. 

(27) Πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηνχλ εληαίεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ, ζα πξέπεη λα αλαηεζνχλ εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζηελ 

Δπηηξνπή, φζνλ αθνξά, ηδηαίηεξα, ηε δηαδηθαζία γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

θαζεζηψηνο ησλ λέσλ ηξνθίκσλ, ηελ νκνηφκνξθε εξκελεία ηνπ θαηά πφζνλ έλα 

ζπγθεθξηκέλν ηξφθηκν εκπίπηεη ζηνλ νξηζκφ ησλ λέσλ ηξνθίκσλ, ηελ θαηάξηηζε 

θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο επηθαηξνπνηήζεηο ηνπ ελσζηαθνχ θαηαιφγνπ, ην 

πεξηερφκελν, ηε ζπκπιήξσζε θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ αηηήζεσλ θαη ησλ 

θνηλνπνηήζεσλ θαζψο θαη ηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο εγθπξφηεηάο ηνπο, 

ηνπο θαλφλεο γηα ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα θαη ηα κεηαβαηηθά κέηξα. Οη ελ ιφγσ 

εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο ζα πξέπεη λα αζθνχληαη ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ 

(ΔΔ) αξηζ. 182/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ
1
.  

                                                 
1
 Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 182/2011 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011, γηα ηε ζέζπηζε θαλφλσλ θαη γεληθψλ αξρψλ ζρεηηθά κε 

ηνπο ηξφπνπο ειέγρνπ απφ ηα θξάηε κέιε ηεο άζθεζεο ησλ εθηειεζηηθψλ 

αξκνδηνηήησλ απφ ηελ Δπηηξνπή (ΔΔ L 55, 28.2.2011, ζ. 13). 
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(28α) Η ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έθδνζε ηεο 

εθηειεζηηθήο πξάμεο κέζσ ηεο νπνίαο θαηαξηίδεηαη ν αξρηθφο ελσζηαθφο 

θαηάινγνο, δεδνκέλνπ φηη ζα αθνξά κφλνλ λέα ηξφθηκα πνπ έρνπλ ήδε 

αμηνινγεζεί σο πξνο ηελ αζθάιεηά ηνπο, έρνπλ παξαρζεί θαη δηαηεζεί λνκίκσο 

ζηελ Έλσζε θαη δελ έρνπλ δεκηνπξγήζεη αλεζπρίεο γηα ηελ πγεία θαηά ην 

παξειζφλ. Η δηαδηθαζία εμέηαζεο ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ έθδνζε 

εθηειεζηηθψλ πξάμεσλ ζε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο. 

(29) Δπεηδή νη ζηφρνη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ηδηαίηεξα ε ζέζπηζε θαλφλσλ γηα ηε 

δηάζεζε λέσλ ηξνθίκσλ ζηελ αγνξά ηεο Έλσζεο, δελ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ 

επαξθψο απφ ηα θξάηε κέιε, κπνξνχλ φκσο λα επηηεπρζνχλ απνηειεζκαηηθφηεξα ζε 

ελσζηαθφ επίπεδν, ε Έλσζε κπνξεί λα ζεζπίζεη κέηξα ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηεο 

επηθνπξηθφηεηαο ηνπ άξζξνπ 5 ΔΔ. χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο ηνπ 

ηδίνπ άξζξνπ, ν παξψλ θαλνληζκφο δελ ππεξβαίλεη ηα αλαγθαία γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ελ ιφγσ ζηφρσλ, 

ΔΞΔΓΩΑΝ ΣΟΝ ΠΑΡΟΝΣΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ: 
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Κεθάιαην I  

Αληηθείκελν, πεδίν εθαξκνγήο θαη νξηζκνί 

Άπθπο 1 

Ανηικείμενο και ζθνπφο 

1. Ο παξψλ θαλνληζκφο ζεζπίδεη θαλφλεο γηα ηε δηάζεζε ησλ λέσλ ηξνθίκσλ ζηελ 

αγνξά ηεο Έλσζεο. 

1α.  Σθνπφο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ είλαη ε απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο 

εζσηεξηθήο αγνξάο παξάιιεια κε ηελ παξνρή πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζίαο ηεο 

αλζξψπηλεο πγείαο θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ θαηαλαισηψλ. 

Άξζξν 1α 

Πεδίν εθαξκνγήο 

1. Ο παξψλ θαλνληζκφο εθαξκφδεηαη ζηε δηάζεζε λέσλ ηξνθίκσλ ζηελ αγνξά ηεο 

Έλσζεο. 
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2. Ο παξψλ θαλνληζκφο δελ εθαξκφδεηαη: 

α) ζε γελεηηθψο ηξνπνπνηεκέλα ηξφθηκα πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1829/2003· 

β) ζε ηξφθηκα εθφζνλ θαη ζην κέηξν πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο: 

i) έλδπκα ηξνθίκσλ ηα νπνία εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1332/2008, 

ii) πξφζζεηα ηξνθίκσλ ηα νπνία εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1333/2008, 

iii) αξσκαηηθέο χιεο νη νπνίεο εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1334/2008, 

iv) δηαιχηεο εθρχιηζεο νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη ή πξννξίδνληαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ παξαζθεπή ηξνθίκσλ ή ζπζηαηηθψλ ηξνθίκσλ 

θαη εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηεο νδεγίαο 2009/32/ΔΚ. 

▌ 
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Άπθπο 2 

Οπιζμοί 

1. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ηζρχνπλ νη νξηζκνί ησλ άξζξσλ 2 θαη 3 

ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 178/2002.  

2. Ιζρχνπλ επίζεο νη αθφινπζνη νξηζκνί: 

α) «λέν ηξφθηκν»: θάζε ηξφθηκν πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαλ επξέσο γηα 

αλζξψπηλε θαηαλάισζε εληφο ηεο Έλσζεο πξηλ απφ ηηο 15 Μαΐνπ 1997, 

αλεμάξηεηα απφ ηηο εκεξνκελίεο πξνζρψξεζεο ησλ θξαηψλ κειψλ ζηελ 

Έλσζε, θαη ην νπνίν εκπίπηεη ζε κία ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηεγνξίεο: 

-i)  ηξφθηκα κε λέα ή ζθνπίκσο ηξνπνπνηεκέλε κνξηαθή δνκή, εθφζνλ ε 

ελ ιφγσ δνκή δελ ρξεζηκνπνηνχληαλ σο ηξφθηκν, ή ζε ηξφθηκν, εληφο 

ηεο Έλσζεο πξηλ απφ ηηο 15 Μαΐνπ 1997, 

-iα)  ηξφθηκα πνπ απνηεινχληαη, έρνπλ απνκνλσζεί ή έρνπλ παξαρζεί απφ 

κηθξννξγαληζκνχο, κχθεηεο ή θχθε, 

-iβ) ηξφθηκα πνπ απνηεινχληαη, έρνπλ απνκνλσζεί ή έρνπλ παξαρζεί απφ 

πιηθά αλφξγαλεο πξνέιεπζεο, 



 

AM\1076558EL.doc 27/70 PE568.557v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

-iγ)  ηξφθηκα πνπ απνηεινχληαη, έρνπλ απνκνλσζεί ή έρνπλ παξαρζεί απφ 

θπηά ή κέξε απηψλ, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ηα ηξφθηκα 

έρνπλ ηζηνξηθφ αζθαινχο ρξήζεο εληφο ηεο αγνξάο ηεο Έλσζεο θαη 

απνηεινχληαη, έρνπλ απνκνλσζεί ή έρνπλ παξαρζεί απφ θπηφ ή 

πνηθηιία ηνπ ίδηνπ είδνπο πνπ έρεη ιεθζεί κε: 

–  παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο πνιιαπιαζηαζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ εληφο ηεο 

Έλσζεο πξηλ απφ ηελ 15ε Μαΐνπ 1997 ή 

–  κε παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο πνιιαπιαζηαζκνχ νη νπνίεο δελ 

ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ εληφο ηεο 

Έλσζεο πξηλ απφ ηελ 15ε Μαΐνπ 1997 φηαλ νη πξαθηηθέο απηέο 

δελ πξνθαινχλ ζηε ζχλζεζε ή ηε δνκή ησλ ηξνθίκσλ 

ζεκαληηθέο αιιαγέο πνπ επεξεάδνπλ ηε ζξεπηηθή ηνπο αμία, ηνλ 

κεηαβνιηζκφ ηνπο ή ηελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε αλεπηζχκεηεο 

νπζίεο, 

-iδ) ηξφθηκα πνπ απνηεινχληαη, έρνπλ απνκνλσζεί ή έρνπλ παξαρζεί απφ 

δψα ή κέξε δψσλ εθηφο ησλ δψσλ πνπ έρνπλ γελλεζεί κε 

παξαδνζηαθέο πξαθηηθέο αλαπαξαγσγήο νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαλ 

γηα ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ εληφο ηεο Έλσζεο πξηλ ηηο 15 Μαΐνπ 

1997 θαη ηα ηξφθηκα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηα δψα απηά έρνπλ ηζηνξηθφ 

αζθαινχο δηαηξνθηθήο ρξήζεο εληφο ηεο Έλσζεο, 
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-iε) ηξφθηκα πνπ απνηεινχληαη, έρνπλ απνκνλσζεί ή έρνπλ παξαρζεί απφ 

ηζηνθαιιηέξγεηα ή θπηηαξνθαιιηέξγεηα πνπ πξνέξρνληαη απφ δψα, 

θπηά, κηθξννξγαληζκνχο, κχθεηεο ή θχθε, 

i)ηξφθηκα πνπ πξνθχπηνπλ απφ κία δηαδηθαζία παξαγσγήο ε νπνία δελ 

εθαξκνδφηαλ γηα ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ ζηελ Έλσζε πξηλ απφ ηηο 15 

Μαΐνπ 1997, δηαδηθαζία ε νπνία πξνθαιεί ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηε 

ζχλζεζε ή ηε δνκή ησλ ηξνθίκσλ νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηε ζξεπηηθή ηνπο 

αμία, ηνλ ηξφπν κεηαβνιηζκνχ ηνπο ή ηελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε 

αλεπηζχκεηεο νπζίεο, 

ii)ηξφθηκα πνπ ▌ απνηεινχληαη απφ ηερλνινγηθά επεμεξγαζκέλα λαλνυιηθά, 

φπσο νξίδνληαη ζην ζηνηρείν ζη) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, 

iii)βηηακίλεο, αλφξγαλα ζπζηαηηθά θαη άιιεο νπζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 2002/46/ΔΚ, ηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 

1925/2006 ή ηνλ θαλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 609/2013, φηαλ:  

– έρεη εθαξκνζηεί ▌ δηαδηθαζία παξαγσγήο ε νπνία δελ είρε 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ ζηελ Έλσζε πξηλ 

απφ ηηο 15 Μαΐνπ 1997, φπσο αλαθέξεηαη ζην ζηνηρείν α) ζεκείν 

i) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή 

–  πεξηιακβάλνπλ ή απνηεινχληαη απφ ηερλνινγηθά επεμεξγαζκέλα 

λαλνυιηθά, φπσο νξίδνληαη ζην ζηνηρείν ζη) ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ, 



 

AM\1076558EL.doc 29/70 PE568.557v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

iv)ηξφθηκα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ απνθιεηζηηθά ζε ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο 

εληφο ηεο Έλσζεο πξηλ ηηο 15 Μαΐνπ 1997, ζε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε ηξφθηκα άιια απφ ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο 

φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ζηνηρείν α) ηεο νδεγίαο 2002/46/ΔΚ· 

γ) «ηζηνξηθφ αζθαινχο ρξήζεο ηξνθίκσλ ζε ηξίηε ρψξα»: ε αζθάιεηα ησλ ελ 

ιφγσ ηξνθίκσλ έρεη επηβεβαησζεί κε ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ζχλζεζή ηνπο, 

θαζψο θαη απφ ηελ πείξα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπλερφκελε ρξήζε ηνπο γηα 

ηνπιάρηζηνλ 25 έηε ζηε ζπλήζε δηαηξνθή ζεκαληηθνχ αξηζκνχ ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπιάρηζηνλ κίαο ηξίηεο ρψξαο, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε γηα ηελ 

νπνία γίλεηαη ιφγνο ζην άξζξν 13· 

β) «παξαδνζηαθά ηξφθηκα απφ ηξίηεο ρψξεο»: ηα λέα ηξφθηκα φπσο νξίδνληαη 

ζην ζηνηρείν α) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, εθηφο απφ απηά πνπ αλαθέξεηαη 

ζην ζηνηρείν α) ζεκεία -i),-iβ), i), ii), iii) θαη iv) απηήο, ηα νπνία πξνθχπηνπλ 

απφ πξσηνγελή παξαγσγή φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ζεκείν 17 ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΕΚ) αξηζ. 178/2002, κε ηζηνξηθφ αζθαινχο ρξήζεο ζηελ 

εθάζηνηε ηξίηε ρψξα·  

δ) «ν αηηψλ»: ην θξάηνο κέινο, ε ηξίηε ρψξα ή ην ελδηαθεξφκελν κέξνο, ην νπνίν 

κπνξεί λα εθπξνζσπεί πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο ελδηαθεξφκελα κέξε θαη πνπ έρεη 

ππνβάιεη αίηεζε ζηελ Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 ή ην άξζξν 15 ή 

θνηλνπνίεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 13· 
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ε) «έγθπξε», ζε ζρέζε κε αίηεζε ή θνηλνπνίεζε: αίηεζε ή θνηλνπνίεζε ε νπνία 

εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη πεξηιακβάλεη 

φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ θηλδχλνπ θαη ηε 

δηαδηθαζία έγθξηζεο· 

ζη) «ηερλνινγηθά επεμεξγαζκέλα λαλνυιηθά»: νπνηαδήπνηε ζθνπίκσο 

παξαγφκελα πιηθά πνπ δηαζέηνπλ κία ή πεξηζζφηεξεο δηαζηάζεηο ηεο ηάμεσο 

ησλ 100 nm ή ιηγφηεξν ή απνηεινχληαη απφ δηαθξηηά ιεηηνπξγηθά κέξε, είηε 

εζσηεξηθά είηε ζηελ επηθάλεηα, πνιιά εθ ησλ νπνίσλ δηαζέηνπλ κία ή 

πεξηζζφηεξεο δηαζηάζεηο ηεο ηάμεσο ησλ 100 nm ή ιηγφηεξν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δνκψλ, ησλ ζπζζσκαησκάησλ ή ησλ ζπλφισλ, 

πνπ κπνξεί λα έρνπλ κέγεζνο αλψηεξν ηεο ηάμεσο ησλ 100 nm αιιά 

δηαηεξνχλ ηδηφηεηεο πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθέο ηεο λαλνθιίκαθαο.  

Οη ραξαθηεξηζηηθέο ηδηφηεηεο ηεο λαλνθιίκαθαο πεξηιακβάλνπλ:  

i) ηηο ηδηφηεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηε κεγάιε εηδηθή επηθάλεηα ησλ 

ππφςε πιηθψλ θαη/ή  

ii) ζπγθεθξηκέλεο θπζηθνρεκηθέο ηδηφηεηεο πνπ δηαθέξνπλ απφ ηηο 

ηδηφηεηεο ηεο κε λαλνκνξθήο ηνπ ίδηνπ πιηθνχ. 
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▌ 

Άπθπο 4 

Διαδικαζία για ηον πποζδιοπιζμό ηος καθεζηώηορ νέων ηποθίμων 

1. Οη ππεχζπλνη επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ επαιεζεχνπλ θαηά πφζνλ ην ηξφθηκν πνπ 

ζθνπεχνπλ λα δηαζέζνπλ ζηελ αγνξά ηεο Έλσζεο εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ. 

2. Αλ δελ είλαη βέβαηνη γηα ην θαηά πφζνλ ην ηξφθηκν πνπ ζθνπεχνπλ λα δηαζέζνπλ 

ζηελ αγνξά ηεο Έλσζεο εκπίπηεη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, νη 

ππεχζπλνη επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ ζπκβνπιεχνληαη ην θξάηνο κέινο ζηελ αγνξά 

ηνπ νπνίνπ πξνηίζεληαη λα δηαζέζνπλ γηα πξψηε θνξά ην λέν ηξφθηκν. Οη 

ππεχζπλνη επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ παξέρνπλ ηα αλαγθαία ζηνηρεία ζην θξάηνο 

κέινο πξνθεηκέλνπ απηφ λα κπνξέζεη λα πξνζδηνξίζεη θαηά πφζνλ έλα ηξφθηκν 

εκπίπηεη ή φρη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ.  

2α.  Πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί θαηά πφζνλ έλα ηξφθηκν εκπίπηεη ή φρη ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ηα θξάηε κέιε κπνξνχλ λα ζπκβνπιεχνληαη 

ηελ Επηηξνπή θαη ηα άιια θξάηε κέιε. 

3. Η Δπηηξνπή, κε εθηειεζηηθέο πξάμεηο, πξνζδηνξίδεη ηα δηαδηθαζηηθά ζηάδηα ηεο 

δηαβνχιεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 2α ηνπ παξφληνο άξζξνπ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζεζκηψλ θαη ησλ κέζσλ γηα ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ 

θαζεζηψηνο. Οη ελ ιφγσ εθηειεζηηθέο πξάμεηο εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηε 

δηαδηθαζία εμέηαζεο ζηελ νπνία παξαπέκπεη ην άξζξν 27 παξάγξαθνο 3.  
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Άξζξν 4α 

Εθηειεζηηθέο εμνπζίεο ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηνπ λένπ ηξνθίκνπ  

Η Επηηξνπή κπνξεί λα απνθαζίζεη, κε δηθή ηεο πξσηνβνπιία ή κεηά απφ αίηεκα θξάηνπο 

κέινπο, κέζσ εθηειεζηηθψλ πξάμεσλ, θαηά πφζνλ έλα ζπγθεθξηκέλν ηξφθηκν εκπίπηεη ζηνλ 

νξηζκφ ησλ λέσλ ηξνθίκσλ, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν α). Οη 

ελ ιφγσ εθηειεζηηθέο πξάμεηο εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ζηελ νπνία 

παξαπέκπεη ην άξζξν 27 παξάγξαθνο 3. 

Κεθάιαην II 

Απαηηήζεηο γηα ηε δηάζεζε λέσλ ηξνθίκσλ 

ζηελ αγνξά ηεο Έλσζεο 

Άπθπο 5 

Ενωζιακόρ καηάλογορ εγθεθξηκέλσλ νέων ηποθίμων 

1. Η Δπηηξνπή θαηαξηίδεη θαη επηθαηξνπνηεί ελσζηαθφ θαηάινγν κε ηα λέα ηξφθηκα πνπ 

έρνπλ εγθξηζεί γηα λα δηαηεζνχλ ζηελ αγνξά ηεο Έλσζεο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 6, 7 

θαη 8 («ν ελσζηαθφο θαηάινγνο»). 

2. Μφλν ηα λέα ηξφθηκα πνπ έρνπλ εγθξηζεί θαη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ ελσζηαθφ 

θαηάινγν κπνξνχλ λα δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ηεο Έλσζεο σο έρνπλ ή λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη εληφο θαη επί ησλ ηξνθίκσλ ζχκθσλα κε ηηο πξνυπνζέζεηο ρξήζεο 

θαη ηηο απαηηήζεηο επηζήκαλζεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν. 
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Άπθπο 6 

Γενικοί όποι για ηην καηασώπιζη νέων ηποθίμων ζηον ενωζιακό καηάλογο 

Η Δπηηξνπή εγθξίλεη θαη θαηαρσξίδεη ζηνλ ελσζηαθφ θαηάινγν κφλν ηα λέα ηξφθηκα πνπ 

πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

α) ηα ηξφθηκα δελ είλαη αλαζθαιή γηα ηελ πγεία ηνπ θαηαλαισηή, βάζεη ησλ 

δηαζέζηκσλ επηζηεκνληθψλ ζηνηρείσλ· 

β) ε πξνβιεπφκελε ρξήζε ησλ ηξνθίκσλ δελ παξαπιαλά ηνλ θαηαλαισηή, εηδηθά φηαλ 

έλα ηξφθηκν πξννξίδεηαη λα αληηθαηαζηήζεη άιιν ηξφθηκν θαη ππάξρεη ζεκαληηθή 

αιιαγή ζηε δηαηξνθηθή αμία· 

γ) φηαλ ηα ηξφθηκα, ζε πεξίπησζε πνπ πξννξίδνληαη λα αληηθαηαζηήζνπλ άιια 

ηξφθηκα, δελ δηαθέξνπλ απφ απηά θαηά ηξφπνλ ψζηε ε ζπλήζεο θαηαλάισζή ηνπο λα 

έρεη ππνβαζκηζκέλε δηαηξνθηθή αμία γηα ηνπο θαηαλαισηέο. 
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Άπθπο 7 

Απσική καηάπηιζη ηος ενωζιακού καηαλόγος 

Έσο ηηο …
+
, ε Δπηηξνπή θαηαξηίδεη, κε εθηειεζηηθή πξάμε, ηνλ ελσζηαθφ θαηάινγν 

θαηαρσξίδνληαο ηα λέα ηξφθηκα πνπ εγθξίζεθαλ ή θνηλνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 4, 

5 ή 7 ηνπ θαλνληζκνχ (EΚ) αξηζ. 258/97 ζπκπεξηιακβάλνληαο ηπρφλ πθηζηάκελεο 

πξνυπνζέζεηο έγθξηζεο. 

Η ελ ιφγσ εθηειεζηηθή πξάμε εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηε ζπκβνπιεπηηθή δηαδηθαζία ζηελ 

νπνία παξαπέκπεη ην άξζξν 27 παξάγξαθνο 2. 

Άπθπο 8 

Πεπιεσόμενο θαη επηθαηξνπνίεζε ηος ενωζιακού καηαλόγος 

1. Η Δπηηξνπή εγθξίλεη ηα λέα ηξφθηκα θαη επηθαηξνπνηεί ηνλ θαηάινγν ηεο Έλσζεο 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο πνπ νξίδνληαη: 

α) ζηα άξζξα 9, 10 θαη 11 θαη, θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 25 ή 

β) ζηα άξζξα 13 έσο 18. 

2. Η έγθξηζε λέσλ ηξνθίκσλ θαη ε επηθαηξνπνίεζε ηνπ ελσζηαθνχ θαηαιφγνπ πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ζπλίζηαληαη ζε έλα απφ ηα εμήο: 

                                                 
+
  ΔΔ: λα πξνζηεζεί ε εκεξνκελία: 24 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ. 
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α) ζηελ πξνζζήθε ελφο λένπ ηξνθίκνπ ζηνλ ελσζηαθφ θαηάινγν· 

β) ζηε δηαγξαθή ελφο λένπ ηξνθίκνπ απφ ηνλ ελσζηαθφ θαηάινγν· 

γ) ζηελ πξνζζήθε, δηαγξαθή ή ηξνπνπνίεζε ▌ ησλ πξνδηαγξαθψλ, ησλ 

πξνυπνζέζεσλ ρξήζεο, ησλ πξφζζεησλ απαηηήζεσλ εηδηθήο επηζήκαλζεο ή 

ησλ απαηηήζεσλ παξαθνινχζεζεο κεηά ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά πνπ 

αθνξνχλ ηε ζπκπεξίιεςε ελφο λένπ ηξνθίκνπ ζηνλ ελσζηαθφ θαηάινγν. 

3. Η θαηαρψξηζε ελφο λένπ ηξνθίκνπ ζηνλ ελσζηαθφ θαηάινγν ηεο παξαγξάθνπ 2 

πεξηιακβάλεη ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ λένπ ηξνθίκνπ θαη, θαηά πεξίπησζε, ηα εμήο: 

α) ηηο πξνυπνζέζεηο κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην λέν ηξφθηκν, 

πεξηιακβαλνκέλσλ, ηδίσο, νπνησλδήπνηε απαξαίηεησλ απαηηήζεσλ ψζηε λα 

απνθεχγνληαη ηπρφλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζε ζπγθεθξηκέλεο νκάδεο ηνπ 

πιεζπζκνχ, ε ππέξβαζε ησλ κέγηζησλ επηπέδσλ πξφζιεςεο, θαζψο θαη νη 

θίλδπλνη ζε πεξίπησζε ππεξβνιηθήο θαηαλάισζεο· 

β) επηπιένλ εηδηθέο απαηηήζεηο επηζήκαλζεο γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ηειηθψλ 

θαηαλαισηψλ ζρεηηθά κε νπνηνδήπνηε ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ή ηδηφηεηα 

ηνπ ηξνθίκνπ –φπσο ε ζχλζεζε, ε δηαηξνθηθή αμία ή νη ζπλέπεηεο ησλ 

δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ θαη ε πξνβιεπφκελε ρξήζε ηνπ ηξνθίκνπ–, πνπ έρεη 

σο απνηέιεζκα ην λέν ηξφθηκν λα κελ είλαη πιένλ ηζνδχλακν κε ήδε ππάξρνλ 

ηξφθηκν, ή ζρεηηθά κε επηπηψζεηο γηα ηελ πγεία ζπγθεθξηκέλσλ νκάδσλ ηνπ 

πιεζπζκνχ· 

γ) ηηο απαηηήζεηο παξαθνινχζεζεο κεηά ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 23. 
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Κεθάιαην III 

Γηαδηθαζίεο έγθξηζεο γηα ηα λέα ηξφθηκα 

Σκήκα I 

Γεληθνί θαλφλεο 

Άπθπο 9 

Διαδικαζία για ηην έγκπιζη ηηρ διάθεζηρ ενόρ νέος ηποθίμος ζηην αγοπά ηηρ Ένωζηρ και  

για ηην επικαιποποίηζη ηος ενωζιακού καηαλόγος 

1. Η δηαδηθαζία γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηάζεζεο ελφο λένπ ηξνθίκνπ ζηελ αγνξά ηεο 

Έλσζεο θαη γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ ελσζηαθνχ θαηαιφγνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 8 αξρίδεη είηε κε πξσηνβνπιία ηεο Δπηηξνπήο είηε θαηφπηλ ππνβνιήο αίηεζεο 

ζηελ Δπηηξνπή. Η Επηηξνπή ζέηεη ηελ αίηεζε ζηε δηάζεζε ησλ θξαηψλ κειψλ 

ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη δεκνζηνπνηεί ηελ πεξίιεςε ηεο αίηεζεο κε βάζε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζηελ παξάγξαθν 1α ζηνηρεία -α), α) θαη γ) ηεο 

παξαγξάθνπηνπ παξφληνο άξζξνπ. 
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1α. Η αίηεζε γηα ηε ρνξήγεζε έγθξηζεο πεξηιακβάλεη: 

-α) ην νλνκαηεπψλπκν θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ αηηνχληνο· 

α) ηελ νλνκαζία θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ λένπ ηξνθίκνπ· 

αα) ηελ πεξηγξαθή ηεο ή ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο· 

β) ηε ιεπηνκεξή ζχλζεζε ηνπ λένπ ηξνθίκνπ·  

γ) επηζηεκνληθά ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχνπλ φηη ην λέν ηξφθηκν δελ ζέηεη ζε 

θίλδπλν ηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ· 

γγ) θαηά πεξίπησζε, ηε κέζνδν ή ηηο κεζφδνπο αλάιπζεο· 

δ) ▌ πξφηαζε γηα ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πξνβιεπφκελεο ρξήζεο θαη ▌ γηα εηδηθέο 

απαηηήζεηο επηζήκαλζεο πνπ δελ παξαπιαλνχλ ηνλ θαηαλαισηή ή 

επαιεζεχζηκε αηηηνινγία αλ ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία δελ είλαη απαξαίηεηα. 

2. Καηφπηλ αηηήκαηνο ηεο Επηηξνπήο, ε Επξσπατθή Αξρή γηα ηελ Αζθάιεηα ησλ 

Τξνθίκσλ («ε Αξρή») εθδίδεη γλψκε ζρεηηθά κε ην εάλ ε επηθαηξνπνίεζε είλαη 

πηζαλφ λα επεξεάζεη ηελ αλζξψπηλε πγεία.  
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2α. Όηαλ εθαξκφδνληαη κέζνδνη δνθηκψλ ζε ηερλνινγηθά επεμεξγαζκέλα λαλνυιηθά 

φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν α) ζεκεία ii) θαη iii), νη 

αηηνχληεο παξέρνπλ επεμήγεζε ηεο επηζηεκνληθήο θαηαιιειφηεηαο ησλ κεζφδσλ 

γηα λαλνυιηθά, θαη, θαηά πεξίπησζε, ησλ ηερληθψλ πξνζαξκνγψλ ή δηεπζεηήζεσλ 

πνπ δηελεξγήζεθαλ πξνθεηκέλνπ λα ιεθζνχλ ππφςε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ λαλνυιηθψλ. 

3. Η δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 8 νινθιεξψλεηαη κε ηελ έθδνζε εθηειεζηηθήο πξάμεο 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 11.  

4. Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξάγξαθν 3, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα ζέζεη ηέινο ζε 

νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο θαη λα απνθαζίζεη λα κελ πξνβεί ζηελ 

επηθαηξνπνίεζε, εάλ θξίλεη φηη απηή δελ είλαη αηηηνινγεκέλε. 

ε παξφκνηεο πεξηπηψζεηο, φπσο αξκφδεη, ε Επηηξνπή ιακβάλεη ππφςε ηηο απφςεηο 

ησλ θξαηψλ κειψλ, ηε γλψκε ηεο Αξρήο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ζεκηηέο 

παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ηελ ελ ιφγσ επηθαηξνπνίεζε. 

Η Δπηηξνπή ελεκεξψλεη ηνλ αηηνχληα θαη φια ηα θξάηε κέιε απεπζείαο ζρεηηθά κε 

ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θξίλεη ηελ επηθαηξνπνίεζε αδηθαηνιφγεηε. Η 

Επηηξνπή δεκνζηεχεη ηνλ θαηάινγν ησλ αηηήζεσλ απηψλ. 

5. Ο αηηψλ κπνξεί λα απνζχξεη ηελ αίηεζε ▌ αλά πάζα ζηηγκή ▌ζέηνληαο ηέινο ζηε 

δηαδηθαζία έγθξηζεο.  
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Άπθπο 10 

Γνώμη ηηρ Αξρήο 

1. Όηαλ ε Δπηηξνπή δεηεί ηε γλψκε ηεο Αξρήο, δηαβηβάδεη ηελ έγθπξε αίηεζε ζηελ 

Αξρή ρσξίο θαζπζηέξεζε, ην αξγφηεξν έλα κήλα κεηά ηελ επηθχξσζε ηεο 

εγθπξφηεηάο ηεο. Η Αξρή εθδίδεη ηε γλψκε ηεο εληφο ελλέα κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία παξαιαβήο έγθπξεο αίηεζεο. 

1α. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ λέσλ ηξνθίκσλ, ε Αξρή, θαηά πεξίπησζε, 

ιακβάλεη ππφςε θαηά πφζνλ: 

α) ηα λέα ηξφθηκα είλαη εμίζνπ αζθαιή κε ηα ηξφθηκα ζπγθξίζηκεο θαηεγνξίαο 

ηξνθίκσλ πνπ ήδε έρνπλ δηαηεζεί ζηελ αγνξά ηεο Έλσζεο· 

β) ε ζχλζεζε ησλ λέσλ ηξνθίκσλ θαη, ελδερνκέλσο, νη πξνυπνζέζεηο ρξήζεο ηνπο 

δελ δεκηνπξγνχλ θίλδπλν γηα ηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ ηεο Έλσζεο· 
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γ) λέα ηξφθηκα πνπ πξννξίδνληαη λα αληηθαηαζηήζνπλ άιια ηξφθηκα, δελ 

δηαθέξνπλ απφ απηά θαηά ηξφπνλ ψζηε ε ζπλήζεο θαηαλάισζή ηνπο λα έρεη 

ππνβαζκηζκέλε δηαηξνθηθή αμία γηα ηνπο θαηαλαισηέο. 

2. Η Αξρή δηαβηβάδεη ηε γλψκε ηεο ζηελ Δπηηξνπή θαη ζηα θξάηε κέιε θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ζηνλ αηηνχληα. 

3. ε δεφλησο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εάλ ε Αξρή δεηήζεη ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο απφ ηνλ αηηνχληα, ε πξνζεζκία ησλ ελλέα κελψλ πνπ πξνβιέπεηαη 

ζηελ παξάγξαθν 1 κπνξεί λα παξαηαζεί. 

Έπεηηα απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ αηηνχληα, ε Αξρή θαζνξίδεη πξνζεζκία εληφο ηεο 

νπνίαο πξέπεη λα παξαζρεζνχλ νη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ 

Δπηηξνπή. 

Δάλ ε Δπηηξνπή δελ πξνβάιιεη αληηξξήζεηο γηα ηελ παξάηαζε εληφο νθηψ εξγάζηκσλ 

εκεξψλ κεηά ηελ ελεκέξσζή ηεο απφ ηελ Αξρή, ε πξνζεζκία ησλ ελλέα κελψλ πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 παξαηείλεηαη απηφκαηα θαηά ηελ ελ ιφγσ 

ζπκπιεξσκαηηθή πξνζεζκία. Η Δπηηξνπή ελεκεξψλεη ηα θξάηε κέιε ζρεηηθά κε ηελ 

παξάηαζε απηή. 

4. Δάλ νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 3 δελ 

παξαζρεζνχλ ζηελ Αξρή εληφο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο πξνζεζκίαο πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ ελ ιφγσ παξάγξαθν, ε Αξρή θαηαξηίδεη ηε γλψκε ηεο κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο 

πιεξνθνξίεο. 
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5. Δάλ ν αηηψλ ππνβάιεη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία, 

δηαβηβάδεη ζηελ Αξρή ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ε Αξρή γλσκνδνηεί εληφο ηεο πεξηφδνπ ησλ ελλέα κελψλ πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1. 

6. Η Αξρή ζέηεη ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί δπλάκεη ησλ 

παξαγξάθσλ 3 θαη 5 ζηε δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ. 

Άπθπο 11 

Έγκπιζη ενόρ νέος ηποθίμος και επηθαηξνπνηήζεηο ηος ενωζιακού καηαλόγος  

1. Δληφο επηά κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο γλψκεο ηεο Αξρήο, ε Δπηηξνπή 

ππνβάιιεη ζηελ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 27 παξάγξαθνο 1 ζρέδην εθηειεζηηθήο πξάμεο 

γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηάζεζεο λέσλ ηξνθίκσλ ζηελ αγνξά ηεο Έλσζεο θαη γηα ηελ 

επηθαηξνπνίεζε ηνπ ελσζηαθνχ θαηαιφγνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα εμήο: 

α) ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 6 ζηνηρεία α) θαη β) θαη, θαηά πεξίπησζε, 

ζηνηρείν γ) ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ· 
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β) θάζε ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αξρήο 

ηεο πξνθχιαμεο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΚ) αξηζ. 178/2002·  

γ) ηε γλψκε ηεο Αξρήο· 

δ) θάζε άιιε ζεκηηή παξάκεηξν ζρεηηθή κε ηελ ππφ εμέηαζε αίηεζε. 

Η ελ ιφγσ εθηειεζηηθή πξάμε εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ζηελ 

νπνία παξαπέκπεη ην άξζξν 27 παξάγξαθνο 3. 

2. Δάλ ε Δπηηξνπή δελ έρεη δεηήζεη γλψκε απφ ηελ Αξρή ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 

παξάγξαθνο 2, ε πεξίνδνο ησλ επηά κελψλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία ε Δπηηξνπή έιαβε 

έγθπξε αίηεζε ζχκθσλα κε ην άξζξν 9 παξάγξαθνο 1. 

Άπθπο 12 

Εκηελεζηικέρ πξάμεηο πνπ ζεζπίδνπλ διοικηηικέρ και επιζηημονικέρ απαιηήζειρ για ηιρ αιηήζειρ 

Έσο ηηο …
+
 ε Δπηηξνπή εθδίδεη εθηειεζηηθέο πξάμεηο ζρεηηθά κε: 

α) ην πεξηερφκελν, ηε ζχληαμε θαη ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην 

άξζξν 9 παξάγξαθνο 1· 

β) ηηο ξπζκίζεηο γηα ηνλ έιεγρν ηεο εγθπξφηεηαο ηεο ελ ιφγσ αίηεζεο, ρσξίο 

θαζπζηέξεζε· 

                                                 
+
  ΔΔ: λα πξνζηεζεί ε εκεξνκελία: 24 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ. 
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γ) ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηε γλψκε ηεο Αξρήο ε 

νπνία αλαθέξεηαη ζην άξζξν 10.  

Οη ελ ιφγσ εθηειεζηηθέο πξάμεηο εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ζηελ νπνία 

παξαπέκπεη ην άξζξν 27 παξάγξαθνο 3. 

Σκήκα II  

Δηδηθνί θαλφλεο γηα ηα παξαδνζηαθά ηξφθηκα απφ ηξίηεο ρψξεο 

Άπθπο 13 

Κοινοποίηζη παπαδοζιακών ηποθίμων από ηπίηη σώπα 

Αληί ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ άξζξνπ 9, ν αηηψλ ν νπνίνο πξνηίζεηαη λα δηαζέζεη ζηελ αγνξά ηεο 

Έλσζεο παξαδνζηαθά ηξφθηκα απφ ηξίηε ρψξα κπνξεί λα επηιέμεη λα ππνβάιεη θνηλνπνίεζε 

ηεο πξφζεζήο ηνπ ζηελ Δπηηξνπή. 

Η θνηλνπνίεζε πεξηιακβάλεη: 

-α) ην νλνκαηεπψλπκν θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ αηηνχληνο· 

α) ηελ νλνκαζία θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξνθίκνπ· 

β) ηε ιεπηνκεξή ζχλζεζε ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξνθίκνπ· 
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γ) ηε ρψξα ή ηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπ παξαδνζηαθνχ ηξνθίκνπ· 

δ) ηεθκεξησκέλα ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ ην ηζηνξηθφ αζθαινχο ρξήζεο ηνπ 

ηξνθίκνπ ζε νηαδήπνηε ηξίηε ρψξα· 

ε) πξφηαζε γηα ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο πξνβιεπφκελεο ρξήζεο θαη γηα εηδηθέο απαηηήζεηο 

επηζήκαλζεο πνπ δελ παξαπιαλνχλ ηνλ θαηαλαισηή, ή επαιεζεχζηκε αηηηνινγία 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία δελ είλαη απαξαίηεηα. 

Άπθπο 14 

Διαδικαζία για ηην θνηλνπνίεζε ηεο δηάζεζεο παπαδοζιακών ηποθίμων  

από ηπίηη σώπα ζηελ αγνξά εληφο ηεο Έλσζεο 

1. Η Δπηηξνπή δηαβηβάδεη, ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη ην αξγφηεξν έλα κήλα κεηά ηελ 

επηθχξσζε ηεο εγθπξφηεηάο ηεο, ηελ έγθπξε αίηεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 13 

ζηα θξάηε κέιε θαη ζηελ Αξρή. 

2. Δληφο ηεζζάξσλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία έγθπξε θνηλνπνίεζε 

δηαβηβάδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1, έλα θξάηνο κέινο ή ε 

Αξρή κπνξεί λα ππνβάιεη ζηελ Δπηηξνπή δεφλησο αηηηνινγεκέλεο ▌ αληηξξήζεηο σο 

πξνο ηελ αζθάιεηα ηεο δηάζεζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παξαδνζηαθψλ ηξνθίκσλ ζηελ 

αγνξά. 
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3. Η Δπηηξνπή ελεκεξψλεη ηνλ αηηνχληα γηα ηπρφλ δεφλησο αηηηνινγεκέλε αληίξξεζε 

σο πξνο ηελ αζθάιεηα κφιηο απηή ππνβιεζεί. Τα θξάηε κέιε, ε Αξρή θαη ν αηηψλ 

ελεκεξψλνληαη ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 2. 

4. Όηαλ δελ ππνβάιινληαη δεφλησο αηηηνινγεκέλεο αληηξξήζεηο σο πξνο ηελ αζθάιεηα, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ελ ιφγσ 

παξάγξαθν, ε Δπηηξνπή επηηξέπεη ηε δηάζεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παξαδνζηαθψλ 

ηξνθίκσλ ζηελ αγνξά ηεο Έλσζεο θαη επηθαηξνπνηεί ηνλ ελσζηαθφ θαηάινγν ρσξίο 

θαζπζηέξεζε. 

Η θαηαρψξηζε ζηνλ ελσζηαθφ θαηάινγν δηεπθξηλίδεη φηη πξφθεηηαη γηα 

παξαδνζηαθφ ηξφθηκν απφ ηξίηε ρψξα.  

Καηά πεξίπησζε, θαζνξίδνληαη νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ρξήζεο, εηδηθέο 

απαηηήζεηο επηζήκαλζεο ή απαηηήζεηο παξαθνινχζεζεο κεηά ηε δηάζεζε ζηελ 

αγνξά. 

5. Όηαλ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή δεφλησο αηηηνινγεκέλεο αληηξξήζεηο ▌ σο πξνο 

ηελ αζθάιεηα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2, ε Δπηηξνπή δελ εγθξίλεη ηε δηάζεζε 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ παξαδνζηαθψλ ηξνθίκσλ ζηελ αγνξά εληφο ηεο Έλσζεο νχηε 

επηθαηξνπνηεί ηνλ ελσζηαθφ θαηάινγν. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ν αηηψλ κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε ζηελ Δπηηξνπή θαηά ην 

άξζξν 15. 
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Άπθπο 15 

Αιηήζειρ γηα ηελ έγθξηζε παπαδοζιακών ηποθίμων από ηπίηερ σώπερ 

Όηαλ ε Δπηηξνπή, ελεξγψληαο θαηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 14 παξάγξαθνο 5, δελ 

επηηξέπεη λα ηεζεί ζηελ αγνξά ηεο Έλσζεο έλα παξαδνζηαθφ ηξφθηκν ηξίηεο ρψξαο ή λα 

επηθαηξνπνηεζεί ν ελσζηαθφο θαηάινγνο, ν αηηψλ κπνξεί λα ππνβάιεη αίηεζε πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ήδε ππνβιεζεί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 13, 

θαη  ηεθκεξησκέλα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο δεφλησο αηηηνινγεκέλεο αληηξξήζεηο σο πξνο ηελ 

αζθάιεηα πνπ πξνβάιινληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 14 παξάγξαθνο 2. 

Η Δπηηξνπή δηαβηβάδεη, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ηελ έγθπξε αίηεζε ζηελ Αξρή θαη ηελ θαζηζηά 

δηαζέζηκε ζηα θξάηε κέιε. 

Άπθπο 16 

Γνώμη ηηρ Αξρήο για παπαδοζιακά ηπόθιμα από ηπίηερ σώπερ 

1. Η Αξρή εθδίδεη ηε γλψκε ηεο εληφο έμη κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο 

έγθπξεο αίηεζεο. 

2. Η Αξρή, φηαλ αμηνινγεί ηελ αζθάιεηα ελφο παξαδνζηαθνχ ηξνθίκνπ απφ ηξίηε 

ρψξα, εμεηάδεη: 

α) θαηά πφζνλ ην ηζηνξηθφ αζθαινχο ρξήζεο ηνπ ηξνθίκνπ ζε ηξίηε ρψξα 

ηεθκεξηψλεηαη απφ αμηφπηζηα δεδνκέλα πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ αηηνχληα, 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 13 θαη 15· 
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β) θαηά πφζνλ ε ζχλζεζε ησλ ηξνθίκσλ θαη, ελδερνκέλσο, νη πξνυπνζέζεηο 

ρξήζεο ηνπο, δελ δεκηνπξγνχλ θίλδπλν γηα ηελ πγεία ησλ θαηαλαισηψλ ηεο 

Έλσζεο· 

γ) ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία παξαδνζηαθά ηξφθηκα απφ ηξίηε ρψξα 

πξννξίδνληαη λα αληηθαηαζηήζνπλ άιια ηξφθηκα, δελ δηαθέξνπλ απφ απηά 

θαηά ηξφπνλ ψζηε ε θαλνληθή θαηαλάισζή ηνπο λα ζπλεπάγεηαη 

ππνδεέζηεξε δηαηξνθηθή αμία γηα ηνλ θαηαλαισηή. 

3. Η Αξρή δηαβηβάδεη ηε γλψκε ηεο ζηελ Δπηηξνπή, ζηα θξάηε κέιε θαη ζηνλ αηηνχληα. 

4. ε δεφλησο αηηηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εάλ ε Αξρή δεηήζεη ζπκπιεξσκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο απφ ηνλ αηηνχληα, ε πξνζεζκία ησλ έμη κελψλ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 κπνξεί λα παξαηαζεί. 

Έπεηηα απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ αηηνχληα, ε Αξρή θαζνξίδεη πξνζεζκία εληφο ηεο 

νπνίαο πξέπεη λα παξαζρεζνχλ νη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηελ 

Δπηηξνπή. 

Αλ ε Δπηηξνπή δελ πξνβάιεη αληηξξήζεηο γηα ηελ παξάηαζε εληφο νθηψ εξγάζηκσλ 

εκεξψλ κεηά ηελ ελεκέξσζή ηεο απφ ηελ Αξρή, ε πξνζεζκία ησλ έμη κελψλ πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 παξαηείλεηαη απηφκαηα θαηά ηε ζπγθεθξηκέλε 

ζπκπιεξσκαηηθή πξνζεζκία. Η Δπηηξνπή ελεκεξψλεη ηα θξάηε κέιε ζρεηηθά κε ηελ 

παξάηαζε. 
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5. Αλ νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 δελ 

παξαζρεζνχλ ζηελ Αξρή εληφο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο πξνζεζκίαο πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ ελ ιφγσ παξάγξαθν, ε Αξρή θαηαξηίδεη ηε γλψκε ηεο κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο 

πιεξνθνξίεο▌.  

6. Αλ ν αηηψλ ππνβάιεη απηνβνχισο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, δηαβηβάδεη ηηο 

πιεξνθνξίεο απηέο ζηελ Αξρή. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ε Αξρή γλσκνδνηεί εληφο ηεο πεξηφδνπ ησλ έμη κελψλ πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.  

7. Η Αξρή ζέηεη ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί δπλάκεη ησλ 

παξαγξάθσλ 4 θαη 6 ζηε δηάζεζε ηεο Δπηηξνπήο θαη ησλ θξαηψλ κειψλ. 

Άπθπο 17 

Έγκπιζη παπαδοζιακών ηποθίμων από ηπίηερ σώπερ και επηθαηξνπνηήζεηο ηος ενωζιακού 

καηαλόγος 

1. Δληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο γλψκεο ηεο Αξρήο, ε Δπηηξνπή 

ππνβάιιεη ζηελ επηηξνπή πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 27 παξάγξαθνο 1 ζρέδην 

εθηειεζηηθήο πξάμεο γηα ηελ έγθξηζε ηεο δηάζεζεο παξαδνζηαθψλ ηξνθίκσλ απφ 

ηξίηεο ρψξεο ζηελ αγνξά ηεο Έλσζεο θαη γηα ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ ελσζηαθνχ 

θαηαιφγνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα εμήο: 
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α) ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 6 ζηνηρεία α) θαη β) θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ζην ζηνηρείν γ) ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ· 

β) θάζε ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ ελσζηαθνχ δηθαίνπ, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο αξρήο 

ηεο πξνθχιαμεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 7 ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΚ) αξηζ. 

178/2002· 

γ) ηε γλψκε ηεο Αξρήο· 

δ) θάζε άιιε ζεκηηή παξάκεηξν ζρεηηθή κε ηελ ππφ εμέηαζε αίηεζε. 

Η ελ ιφγσ εθηειεζηηθή πξάμε εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ζηελ 

νπνία παξαπέκπεη ην άξζξν 27 παξάγξαθνο 3. 

2. Καηά παξέθθιηζε απφ ηελ παξάγξαθν 1, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα ζέζεη ηέινο ζηε 

δηαδηθαζία ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην θαη λα απνθαζίζεη λα κελ πξνβεί ζηελ 

επηθαηξνπνίεζή ηεο, εάλ θξίλεη φηη ε επηθαηξνπνίεζε απηή δελ είλαη αηηηνινγεκέλε. 

ηελ πεξίπησζε απηή, φηαλ ρξεηάδεηαη, ε Επηηξνπή ιακβάλεη ππφςε ηηο απφςεηο 

ησλ θξαηψλ κειψλ, ηε γλψκε ηεο Αξρήο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο ζεκηηέο 

παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ ηελ ελ ιφγσ επηθαηξνπνίεζε. 

Η Δπηηξνπή ελεκεξψλεη ηνλ αηηνχληα θαη φια ηα θξάηε κέιε απεπζείαο ζρεηηθά κε 

ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θξίλεη φηη ε επηθαηξνπνίεζε δελ είλαη δηθαηνινγεκέλε. 
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3. Ο αηηψλ κπνξεί λα απνζχξεη ηελ αίηεζε πνπ αλαθέξεηαη ζην άξζξν 15 αλά πάζα 

ζηηγκή ▌ θαη, ζπλεπψο, λα ζέζεη ηέινο ζηε δηαδηθαζία έγθξηζεο.  

Άπθπο 18 

Επικαιποποιήζειρ ηος ενωζιακού καηαλόγος όζον αθοπά εγκεκπιμένα παπαδοζιακά ηπόθιμα 

από ηπίηερ σώπερ 

Τα άξζξα 9 έσο 12 εθαξκφδνληαη γηα ηε δηαγξαθή απφ ηνλ ελσζηαθφ θαηάινγν ελφο 

παξαδνζηαθνχ ηξνθίκνπ απφ ηξίηε ρψξα ή γηα ηελ πξνζζήθε, ηε δηαγξαθή ή ηελ 

ηξνπνπνίεζε ▌ πξνδηαγξαθψλ, πξνυπνζέζεσλ ρξήζεο, ζπκπιεξσκαηηθψλ εηδηθψλ 

απαηηήζεσλ επηζήκαλζεο ή απαηηήζεσλ παξαθνινχζεζεο κεηά ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά 

πνπ αθνξνχλ ηελ θαηαρψξηζε ελφο παξαδνζηαθνχ ηξνθίκνπ απφ ηξίηε ρψξα ζηνλ ελσζηαθφ 

θαηάινγν. 

Άπθπο 19 

Εκηελεζηικέρ πξάμεηο πνπ ζεζπίδνπλ διοικηηικέρ και επιζηημονικέρ απαιηήζειρ για ηα 

παπαδοζιακά ηπόθιμα από ηπίηερ σώπερ 

Έσο ηηο ...
+
 ε Δπηηξνπή εθδίδεη εθηειεζηηθέο πξάμεηο ζρεηηθά κε: 

α) ην πεξηερφκελν, ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ ππνβνιή ησλ θνηλνπνηήζεσλ θαηά ην άξζξν 

13 θαη ησλ αηηήζεσλ θαηά ην άξζξν 14 παξάγξαθνο 5, 

                                                 
+
  ΔΔ: Να πξνζηεζεί ε εκεξνκελία: 24 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ. 



 

AM\1076558EL.doc 51/70 PE568.557v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

β) ηηο ξπζκίζεηο γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο εγθπξφηεηαο, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ησλ ελ 

ιφγσ θνηλνπνηήζεσλ θαη αηηήζεσλ,  

γ) ηνλ ηξφπν αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ κε ηα θξάηε κέιε θαη ηελ Αξρή, γηα ππνβνιή 

αηηηνινγεκέλσλ αληηξξήζεσλ σο πξνο ηελ αζθάιεηα, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

14 παξάγξαθνο 2, 

δ) ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηε γλψκε ηεο Αξρήο ε 

νπνία αλαθέξεηαη ζην άξζξν 16. 

Οη ελ ιφγσ εθηειεζηηθέο πξάμεηο εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ζηελ νπνία 

παξαπέκπεη ην άξζξν 27 παξάγξαθνο 3. 

Κεθάιαην IV 

Δπηπιένλ δηαδηθαζηηθνί θαλφλεο θαη άιιεο απαηηήζεηο 

Άπθπο 20 

Σςμπληπωμαηικέρ πληποθοπίερ ζσεηικά με ηη διασείπιζη ηος κινδύνος 

1. Όηαλ ε Δπηηξνπή δεηεί απφ ηνλ αηηνχληα ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ζέκαηα δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ, θαζνξίδεη, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ αηηνχληα, ηελ 

πξνζεζκία εληφο ηεο νπνίαο πξέπεη λα παξαζρεζνχλ νη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο. 



 

AM\1076558EL.doc 52/70 PE568.557v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

ηελ πεξίπησζε απηή, ε πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 11 παξάγξαθνο 1 ή 

2 ή ζην άξζξν 17 παξάγξαθνο 1 είλαη δπλαηφλ λα παξαηείλεηαη αλάινγα. Η 

Δπηηξνπή ελεκεξψλεη ηα θξάηε κέιε γηα ηελ παξάηαζε θαη θαζηζηά ηηο 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο δηαζέζηκεο ζηα θξάηε κέιε κφιηο ηηο παξαιάβεη.  

2. Όηαλ νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 δελ 

παξαιεθζνχλ εληφο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο πξνζεζκίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ελ 

ιφγσ παξάγξαθν, ε Δπηηξνπή ελεξγεί κε βάζε ηηο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ▌.  

Άπθπο 21 

Ad hoc παπάηαζη πποθεζμιών 

ε εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο, ε Δπηηξνπή κπνξεί λα παξαηείλεη ηηο πξνζεζκίεο πνπ 

πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 10 παξάγξαθνο 1, ζην άξζξν 11 παξάγξαθνο 1 ή 2, ζην άξζξν 16 

παξάγξαθνο 1 θαη ζην άξζξν 17 παξάγξαθνο 1 θαηφπηλ δηθήο ηεο πξσηνβνπιίαο ή, θαηά 

πεξίπησζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηεο Αξρήο, φηαλ ▌ απφ ηε θχζε ηνπ ππφ εμέηαζε δεηήκαηνο 

δηθαηνινγείηαη θαηάιιειε παξάηαζε. 

Η Δπηηξνπή ελεκεξψλεη ηνλ αηηνχληα θαη ηα θξάηε κέιε γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο 

θαη γηα ηε ζρεηηθή αηηηνιφγεζε. 
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Άπθπο 22 

Εμπιζηεςηικόηηηα ηων αιηήζεων για ηηο επηθαηξνπνηήζεηο ηος ενωζιακού καηαλόγος  

1. Ο αηηψλ κπνξεί λα δεηήζεη εκπηζηεπηηθή κεηαρείξηζε νξηζκέλσλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

ππνβάιινληαη δπλάκεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, φηαλ ε γλσζηνπνίεζε ησλ ελ ιφγσ 

πιεξνθνξηψλ κπνξεί λα βιάςεη ▌ ηελ αληαγσληζηηθή ηνπ ζέζε.  

2. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξαγξάθνπ 1, ν αηηψλ επηζεκαίλεη πνηα κέξε ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ δηαβηβάδεη επηζπκεί λα αληηκεησπηζηνχλ σο εκπηζηεπηηθά θαη 

παξέρεη φιεο ηηο αλαγθαίεο ιεπηνκέξεηεο πνπ ηεθκεξηψλνπλ ην αίηεκά ηνπ γηα 

εκπηζηεπηηθφηεηα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο παξέρεηαη επαιεζεχζηκε αηηηνινγία. 

3. Αθνχ ελεκεξσζεί γηα ηε ζέζε ηεο Δπηηξνπήο, ν αηηψλ κπνξεί λα απνζχξεη ηελ 

αίηεζή ηνπ εληφο ηξηψλ εβδνκάδσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ηεξείηαη ε 

εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ παξερφκελσλ πιεξνθνξηψλ.  

▌ 

4. Μεηά ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 3, εάλ ν αηηψλ δελ 

έρεη απνζχξεη ηελ αίηεζή ηνπ θαη ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο, ε Δπηηξνπή 

απνθαζίδεη πνηα κέξε ησλ πιεξνθνξηψλ πξέπεη λα παξακείλνπλ εκπηζηεπηηθά θαη, 

ζηελ πεξίπησζε πνπ έρεη ιεθζεί απφθαζε, ελεκεξψλεη ηα θξάηε κέιε θαη ηνλ 

αηηνχληα ζρεηηθά. 
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Ωζηφζν, ε εκπηζηεπηηθφηεηα δελ θαιχπηεη: 

α) ην νλνκαηεπψλπκν θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ αηηνχληνο· 

β) ηελ νλνκαζία θαη ηελ πεξηγξαθή ηνπ λένπ ηξνθίκνπ· 

γ) ηηο πξνηεηλφκελεο πξνυπνζέζεηο ρξήζεο ηνπ λένπ ηξνθίκνπ· 

δ) ηελ πεξίιεςε ησλ κειεηψλ πνπ ππνβάιινληαη απφ ηνλ αηηνχληα· 

δα) ηα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ πνπ έρνπλ δηελεξγεζεί γηα λα απνδεηρζεί ε 

αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ· 

ε) θαηά πεξίπησζε, ηε κέζνδν ή ηηο κεζφδνπο αλάιπζεο· 

εα) θάζε απαγφξεπζε ή πεξηνξηζκφ πνπ έρεη επηβάιεη ηξίηε ρψξα ζε ζρέζε κε ην 

ηξφθηκν. 

5. Η Δπηηξνπή, ηα θξάηε κέιε θαη ε Αξρή ιακβάλνπλ ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα 

εμαζθαιίδνπλ ηε δένπζα εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ηεο παξαγξάθνπ 4 

πνπ ιακβάλνπλ δπλάκεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, εθηφο αλ πξφθεηηαη γηα 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηείηαη λα δεκνζηνπνηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

αλζξψπηλεο πγείαο. 

6. Όηαλ ν αηηψλ απνζχξεη ή έρεη απνζχξεη ηελ αίηεζή ηνπ, ε Δπηηξνπή, ηα θξάηε κέιε 

θαη ε Αξρή δελ απνθαιχπηνπλ εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηνλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα ησλ νπνίσλ ππάξρνπλ δηαθσλίεο 

κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο θαη ηνπ αηηνχληνο. 
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7. Η εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 6 δελ επεξεάδεη ηελ αληαιιαγή ζρεηηθψλ κε 

ηελ αίηεζε πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ηεο Δπηηξνπήο, ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ηεο Αξρήο. 

8. Η Δπηηξνπή κπνξεί λα ζεζπίδεη, κε εθηειεζηηθέο πξάμεηο, ιεπηνκεξείο θαλφλεο γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 6. 

Οη ελ ιφγσ εθηειεζηηθέο πξάμεηο εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο 

ζηελ νπνία παξαπέκπεη ην άξζξν 27 παξάγξαθνο 3. 

Άπθπο 23 

Απαιηήζειρ παπακολούθηζηρ μεηά ηη διάθεζη ζηην αγοπά  

Η Δπηηξνπή κπνξεί, γηα ιφγνπο αζθάιεηαο ησλ ηξνθίκσλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηε γλψκε 

ηεο Αξρήο, λα επηβάιεη απαηηήζεηο παξαθνινχζεζεο κεηά ηε δηάζεζε ζηελ αγνξά. Οη 

απαηηήζεηο απηέο κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ, γηα θάζε πεξίπησζε ρσξηζηά, ηελ 

ηαπηνπνίεζε ησλ αληίζηνηρσλ ππεπζχλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ηξνθίκσλ. 
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Άξζξν 23α 

Πξφζζεηεο απαηηήζεηο πιεξνθφξεζεο 

Κάζε ππεχζπλνο επηρείξεζεο ηξνθίκσλ πνπ έρεη δηαζέζεη έλα λέν ηξφθηκν ζηελ αγνξά 

ελεκεξψλεη ακέζσο ηελ Δπηηξνπή γηα θάζε πιεξνθνξία πνπ έρεη πεξηέιζεη ζηελ αληίιεςή 

ηνπ ζρεηηθά κε: 

α) θάζε λέα επηζηεκνληθή ή ηερληθή πιεξνθνξία πνπ ζα κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο αζθάιεηαο ηεο ρξήζεο ηνπ λένπ ηξνθίκνπ· 

β) θάζε απαγφξεπζε ή πεξηνξηζκφ πνπ επηβάιιεη νπνηαδήπνηε ηξίηε ρψξα ζηελ αγνξά 

ηεο νπνίαο δηαηίζεηαη ην λέν ηξφθηκν. 

Η Επηηξνπή ζέηεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ζηε δηάζεζε ησλ θξαηψλ κειψλ. 
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Κεθάιαην V 

Πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ 

Άπθπο 24  

Διαδικαζία έγκπιζηρ ζε πεπίπηωζη πποζηαζίαρ δεδομένων 

1. Καηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ αηηνχληνο, θαη φηαλ απηφ βαζίδεηαη ζε θαηάιιειεο θαη 

επαιεζεχζηκεο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ αίηεζε ηνπ άξζξνπ 9 

παξάγξαθνο 1, ηα πξφζθαηα επηζηεκνληθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία ή επηζηεκνληθά 

δεδνκέλα πξνο ππνζηήξημε ηεο αίηεζεο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνο ππνζηήξημε 

κεηαγελέζηεξεο αίηεζεο θαηά ηε δηάξθεηα πέληε εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

έγθξηζεο ▌ ηνπ λένπ ηξνθίκνπ ▌, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ αξρηθνχ αηηνχληνο.  

2. Η πξνζηαζία δεδνκέλσλ παξέρεηαη απφ ηελ Επηηξνπή δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 25 

παξάγξαθνο 1 φηαλ πιεξνχληαη νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  

α) ηα πξφζθαηα επηζηεκνληθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία ή επηζηεκνληθά δεδνκέλα 

είραλ ραξαθηεξηζηεί βηνκεραληθή ηδηνθηεζία απφ ηνλ αξρηθφ αηηνχληα θαηά 

ηελ ππνβνιή ηεο πξψηεο αίηεζεο·  

β) ν αξρηθφο αηηψλ είρε ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα αλαθνξάο ζηα επηζηεκνληθά 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία ή επηζηεκνληθά δεδνκέλα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο θαηά 

ηελ ππνβνιή ηεο πξψηεο αίηεζεο· θαη 
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γ) ην λέν ηξφθηκν δελ ζα κπνξνχζε λα έρεη αμηνινγεζεί απφ ηελ Αξρή θαη 

εγθξηζεί ρσξίο ηελ ππνβνιή ησλ επηζηεκνληθψλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ή 

επηζηεκνληθψλ δεδνκέλσλ βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο απφ ηνλ αξρηθφ αηηνχληα. 

Ωζηφζν, ν αξρηθφο αηηψλ κπνξεί λα ζπκθσλήζεη κε ηνλ επφκελν αηηνχληα φηη απηά 

ηα επηζηεκνληθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία ή επηζηεκνληθά δεδνκέλα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ. 

3. Οη παξάγξαθνη 1 θαη 2 δελ εθαξκφδνληαη ζηηο θνηλνπνηήζεηο θαη αηηήζεηο πνπ 

αθνξνχλ ζηε δηάζεζε ζηελ αγνξά ηεο Έλσζεο παξαδνζηαθψλ ηξνθίκσλ απφ 

ηξίηεο ρψξεο. 

Άπθπο 25  

Έγκπιζη νέων ηποθίμων και καηασώπιζη ζηον ενωζιακό καηάλογο με βάζη επιζηημονικά 

αποδεικηικά ζηοισεία ή επιζηημονικά δεδομένα πος πποζηαηεύονηαι από δικαίωμα 

βιομησανικήρ ιδιοκηηζίαρ 

1. Όηαλ έλα λέν ηξφθηκν εγθξίλεηαη θαη θαηαρσξίδεηαη ζηνλ ελσζηαθφ θαηάινγν 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 9 έσο 11 κε βάζε ηα επηζηεκνληθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία ή 

επηζηεκνληθά δεδνκέλα πνπ πξνζηαηεχνληαη απφ δηθαίσκα βηνκεραληθήο 

ηδηνθηεζίαο θαη ηα νπνία θαιχπηνληαη απφ πξνζηαζία δεδνκέλσλ, φπσο νξίδεηαη ζην 

άξζξν 24 παξάγξαθνο 1, ε πξνζζήθε ηνπ ελ ιφγσ λένπ ηξνθίκνπ ζηνλ ελσζηαθφ 

θαηάινγν ζπλνδεχεηαη, εθηφο απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 8 

παξάγξαθνο 3, απφ ηα εμήο ζηνηρεία: 
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α) ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαρψξηζεο ηνπ λένπ ηξνθίκνπ ζηνλ ελσζηαθφ 

θαηάινγν· 

β) ην γεγνλφο φηη ε θαηαρψξηζε βαζίδεηαη ζε επηζηεκνληθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία 

θαη επηζηεκνληθά δεδνκέλα πνπ θαιχπηνληαη απφ δηθαίσκα βηνκεραληθήο 

ηδηνθηεζίαο θαη ηα νπνία πξνζηαηεχνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 24· 

γ) ην νλνκαηεπψλπκν θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ αηηνχληνο· 

δ) ην γεγνλφο φηη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ ην λέν ηξφθηκν 

εγθξίλεηαη γηα δηάζεζε ζηελ αγνξά ηεο Έλσζεο κφλν απφ ηνλ αηηνχληα πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη ζην ζηνηρείν γ) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, εθηφο εάλ 

κεηαγελέζηεξνο αηηψλ ιάβεη έγθξηζε γηα ην λέν απηφ ηξφθηκν ρσξίο αλαθνξά 

ζηα επηζηεκνληθά απνδεηθηηθά ζηνηρεία ή επηζηεκνληθά δεδνκέλα πνπ 

πξνζηαηεχνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ή κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ 

αξρηθνχ αηηνχληα· 

ε) ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηεο πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 24. 

2. Δελ ρνξεγείηαη αλαλέσζε ηεο πεξηφδνπ πξνζηαζίαο γηα ηα επηζηεκνληθά 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία ή επηζηεκνληθά δεδνκέλα πνπ πξνζηαηεχνληαη ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 24 ή γηα ηα νπνία έρεη ιήμεη ε πεξίνδνο πξνζηαζίαο πνπ νξίδεηαη ζην ίδην 

άξζξν. 
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Άξζξν 25α  

Δηαδηθαζία έγθξηζεο ζε πεξίπησζε παξάιιειεο αίηεζεο γηα ηελ έγθξηζε ηζρπξηζκνχ 

πγείαο 

1.  Η Επηηξνπή, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ αηηνχληνο, αλαζηέιιεη δηαδηθαζία έγθξηζεο 

γηα λέν ηξφθηκν πνπ μεθίλεζε κεηά απφ αίηεζε, εθφζνλ ν αηηψλ έρεη ππνβάιεη:  

α)  αίηεκα γηα πξνζηαζία δεδνκέλσλ δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 24· θαη 

β)  αίηεζε γηα ηελ έγθξηζε ηζρπξηζκνχ πγείαο ζρεηηθά κε ην ίδην λέν ηξφθηκν 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ή 18 ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΚ) αξηζ. 1924/2006, ζε 

ζπλδπαζκφ κε αίηεκα γηα πξνζηαζία δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 

ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ. 

Η αλαζηνιή ηεο δηαδηθαζίαο έγθξηζεο δελ ζίγεη ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ηξνθίκνπ απφ 

ηελ Αξρή ζχκθσλα κε ην άξζξν 10. 

2.  Η Επηηξνπή ελεκεξψλεη ηνλ αηηνχληα ζρεηηθά κε ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο 

ηεο αλαζηνιήο. 

3.  Ελψ ε δηαδηθαζία έγθξηζεο έρεη αλαζηαιεί, παχεη λα ηξέρεη ε πξνζεζκία πνπ 

νξίδεηαη ζην άξζξν 11 παξάγξαθνο 1. 
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4. Η δηαδηθαζία έγθξηζεο μεθηλά θαη πάιη κφιηο ε Επηηξνπή παξαιάβεη ηε γλψκε ηεο 

Αξρήο ζρεηηθά κε ηνλ ηζρπξηζκφ πγείαο ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (ΕΚ) αξηζ. 

1924/2006.  

Η Επηηξνπή ελεκεξψλεη ηνλ αηηνχληα γηα ηελ εκεξνκελία επαλέλαξμεο ηεο 

δηαδηθαζίαο έγθξηζεο. Απφ ηελ εκεξνκελία επαλέλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο, ε 

πξνζεζκία αξρίδεη λα ηξέρεη απφ ηελ αξρή, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 11 

παξάγξαθνο 1 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

5.  Σηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, φηαλ έρεη ρνξεγεζεί 

πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΚ) αξηζ. 

1924/2006, ε πεξίνδνο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρνξεγείηαη ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 24 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηελ πεξίνδν πξνζηαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ έρεη ρνξεγεζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΚ) 

αξηζ. 1924/2006. 

6.  Ο αηηψλ κπνξεί λα απνζχξεη αλά πάζα ζηηγκή ην αίηεκα γηα αλαζηνιή ηεο 

δηαδηθαζίαο έγθξηζεο πνπ ππέβαιε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1. Σηελ 

πεξίπησζε απηή, ε δηαδηθαζία έγθξηζεο μεθηλά εθ λένπ θαη δελ εθαξκφδεηαη ε 

παξάγξαθνο 5. 
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Κεθάιαην VI 

Κπξψζεηο θαη γεληθέο δηαηάμεηο 

Άπθπο 26  

Κςπώζειρ 

Σα θξάηε κέιε ζεζπίδνπλ ηνπο θαλφλεο γηα ηηο θπξψζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο παξαβάζεηο 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ θαη ιακβάλνπλ φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα λα 

εμαζθαιηζηεί φηη εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο απηέο. Οη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο είλαη 

απνηειεζκαηηθέο, αλαινγηθέο θαη απνηξεπηηθέο. Σα θξάηε κέιε θνηλνπνηνχλ ηηο ελ ιφγσ 

δηαηάμεηο ζηελ Δπηηξνπή ην αξγφηεξν ζηηο ...
+
 θαη ηελ ελεκεξψλνπλ ακέζσο γηα νπνηαδήπνηε 

κεηαγελέζηεξε ηξνπνπνίεζε ηηο επεξεάδεη. 

Άπθπο 27  

Διαδικαζία επιηποπήρ 

1. Η Δπηηξνπή επηθνπξείηαη απφ ηε κφληκε επηηξνπή θπηψλ, δψσλ, ηξνθίκσλ θαη 

δσνηξνθψλ, πνπ ζπζηάζεθε κε ην άξζξν 58 παξάγξαθνο 1 ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΚ) 

αξηζ.   178/2002 . Η ελ ιφγσ επηηξνπή απνηειεί επηηξνπή θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 182/2011. 

                                                 
+
  ΔΔ: Να πξνζηεζεί ε εκεξνκελία: 24 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ. 



 

AM\1076558EL.doc 63/70 PE568.557v01-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορυία EL 

2. Όηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, εθαξκφδεηαη ην άξζξν 4 ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 182/2011. 

ε πεξίπησζε πνπ ε γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο πξέπεη λα ιεθζεί κέζσ γξαπηήο 

δηαδηθαζίαο, ε δηαδηθαζία απηή νινθιεξψλεηαη ρσξίο απνηέιεζκα, φηαλ, εληφο ηεο 

πξνζεζκίαο έθδνζεο ηεο γλσκνδφηεζεο, ην απνθαζίζεη ν πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο ή 

ην δεηήζνπλ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο κε απιή πιεηνςεθία. 

3. Όηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ παξνχζα παξάγξαθν, εθαξκφδεηαη ην άξζξν 5 ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ. 182/2011. 

ε πεξίπησζε πνπ ε γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο πξέπεη λα ιεθζεί κέζσ γξαπηήο 

δηαδηθαζίαο, ε δηαδηθαζία απηή νινθιεξψλεηαη ρσξίο απνηέιεζκα, φηαλ, εληφο ηεο 

πξνζεζκίαο έθδνζεο ηεο γλσκνδφηεζεο, ην απνθαζίζεη ν πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο ή 

ην δεηήζνπλ ηα κέιε ηεο επηηξνπήο κε απιή πιεηνςεθία. 

Εάλ ε επηηξνπή δελ δηαηππψζεη γλψκε, ε Επηηξνπή δελ εθδίδεη ην ζρέδην 

εθηειεζηηθήο πξάμεο θαη εθαξκφδεηαη ην άξζξν 5 παξάγξαθνο 4 ηξίην εδάθην ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΕΕ) αξηζ. 182/2011. 
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Άξζξν 27α  

Καη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, ε Επηηξνπή, κέζσ πξάμεσλ θαη’ 

εμνπζηνδφηεζε νη νπνίεο εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 27β  πξνζαξκφδεη ηνλ νξηζκφ 

ησλ ηερλνινγηθά επεμεξγαζκέλσλ λαλνυιηθψλ πνπ εκθαίλνληαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 2 

ζηνηρείν ζη) ζηελ ηερληθή θαη επηζηεκνληθή πξφνδν ή ζηνπο νξηζκνχο πνπ ζπκθσλνχληαη 

ζε δηεζλέο επίπεδν. 

Άξζξν 27β 

Άζθεζε ηεο εμνπζηνδφηεζεο 

1. Η εμνπζία λα εθδίδεη θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεηο αλαηίζεηαη ζηελ Επηηξνπή ππφ 

ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  

1α. Είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ ε Επηηξνπή λα αθνινπζεί ηε ζπλήζε πξαθηηθή ηεο θαη 

λα δηελεξγεί δηαβνπιεχζεηο κε εκπεηξνγλψκνλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ 

ησλ θξαηψλ κειψλ, πξηλ απφ ηελ έθδνζε ησλ ελ ιφγσ θαη’ εμνπζηνδφηεζε 

πξάμεσλ. 
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2. Η πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 27α εμνπζία έθδνζεο θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ 

αλαηίζεηαη ζηελ Επηηξνπή γηα πεξίνδν πέληε εηψλ απφ ...
+
. Η Επηηξνπή ππνβάιιεη 

έθζεζε ζρεηηθά κε ηηο εμνπζίεο πνπ ηεο έρνπλ αλαηεζεί ην αξγφηεξν ελλέα κήλεο 

πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πεληαεηνχο πεξηφδνπ. Η εμνπζηνδφηεζε αλαλεψλεηαη 

απηνκάησο γηα πεξηφδνπο ίδηαο δηάξθεηαο, εθηφο αλ ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην ή 

ην Σπκβνχιην πξνβάινπλ αληηξξήζεηο ην αξγφηεξν εληφο ηξηψλ κελψλ πξηλ απφ ηε 

ιήμε ηεο θάζε πεξηφδνπ. 

3. Η πξνβιεπφκελε ζην άξζξν 27α εμνπζηνδφηεζε κπνξεί λα αλαθιεζεί αλά πάζα 

ζηηγκή απφ ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην ή ην Σπκβνχιην. Η απφθαζε αλάθιεζεο 

πεξαηψλεη ηελ εμνπζηνδφηεζε πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. Αξρίδεη 

λα ηζρχεη ηελ επνκέλε ηεο δεκνζίεπζεο ηεο απφθαζεο ζηελ Επίζεκε Εθεκεξίδα 

ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ή ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζε απηήλ. 

Δελ ζίγεη ηελ εγθπξφηεηα ηπρφλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμεσλ πνπ ηζρχνπλ ήδε. 

4. Μφιηο εθδψζεη θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμε, ε Επηηξνπή ηελ θνηλνπνηεί 

ηαπηφρξνλα ζην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ζην Σπκβνχιην. 

5. Η θαη’ εμνπζηνδφηεζε πξάμε πνπ εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 27α ηίζεηαη ζε 

ηζρχ κφλνλ εθφζνλ δελ έρεη δηαηππσζεί αληίξξεζε απφ ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην 

ή ην Σπκβνχιην εληφο δχν κελψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ελ ιφγσ πξάμεο ζην 

Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ζην Σπκβνχιην ή εάλ, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πεξηφδνπ 

απηήο, ηφζν ην Επξσπατθφ Κνηλνβνχιην φζν θαη ην Σπκβνχιην ελεκεξψζνπλ ηελ 

Επηηξνπή φηη δελ ζα πξνβάινπλ αληηξξήζεηο. Η πεξίνδνο απηή παξαηείλεηαη θαηά 

δχν κήλεο θαηφπηλ πξσηνβνπιίαο ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ή ηνπ 

Σπκβνπιίνπ. 

                                                 
+
  ΕΕ: λα πξνζηεζεί ε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 
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Κεθάιαην VII 

Μεηαβαηηθά κέηξα θαη ηειηθέο δηαηάμεηο 

Άξζξν 28α 

Τξνπνπνηήζεηο ζηνλ θαλνληζκφ (EΕ) αξηζ. 1169/2011 

Ο θαλνληζκφο (ΕΕ) αξηζ. 1169/2011 ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 

1) Σην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 πξνζηίζεηαη ην αθφινπζν ζηνηρείν: 

«ε) ν νξηζκφο «ηερλνινγηθά επεμεξγαζκέλα λαλνυιηθά» φπσο θαζνξίζηεθε ζην 

άξζξν 2 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν ζη) ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΕ) 2015/...
+
 ηνπ 

Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ
*
. 

___________ 

* 
Καλνληζκφο (ΕΕ) 2015/... ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ ηεο ... ζρεηηθά κε ηα λέα ηξφθηκα, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαλνληζκνχ (ΕΕ) αξηζ. 1169/2011 ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Σπκβνπιίνπ  θαη ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΚ) αξηζ. 258/97 ηνπ 

Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΚ) 

αξηζ. 1852/2001 ηεο Επηηξνπήο (ΕΕ L ...)
++

.». 

2) Τν άξζξν 2 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν θ) θαηαξγείηαη. 

Οη παξαπνκπέο ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν θ) ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΕ) 

αξηζ. 1169/2011 λννχληαη σο παξαπνκπέο ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 2 ζηνηρείν ζη) 

ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

3) Τν άξζξν 18 παξάγξαθνο 5 θαηαξγείηαη. 

                                                 
+
  ΔΔ: λα πξνζηεζεί ν αξηζκφο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

++
  ΔΔ: λα εηζαρζεί ν αξηζκφο, ε εκεξνκελία θαη νη αλαθνξέο δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο 

θαλνληζκνχ. 
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Άπθπο 28  

Καηάπγηζη 

Ο θαλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 258/97 θαη ν θαλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1852/2001 θαηαξγνχληαη απφ 

...
+
.  Οη παξαπνκπέο ζηνλ θαλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ.258/97 ινγίδνληαη σο παξαπνκπέο ζηνλ 

παξφληα θαλνληζκφ. 

Άπθπο 29  

Μεηαβαηικά μέηπα 

1. Κάζε αίηεζε γηα ηε δηάζεζε λέσλ ηξνθίκσλ ζηελ αγνξά ηεο Έλσζεο πνπ 

ππνβάιιεηαη ζε έλα θξάηνο κέινο ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ θαλνληζκνχ (EΚ) 

αξηζ. 258/97 θαη γηα ηελ νπνία δελ έρεη ιεθζεί ε ηειηθή απφθαζε πξηλ απφ ηελ …
+
 

ζεσξείηαη αίηεζε δπλάκεη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

Η Επηηξνπή δελ εθαξκφδεη ην άξζξν 10 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, φηαλ έρεη ήδε 

παξαζρεζεί αμηνιφγεζε θηλδχλνπ απφ θξάηνο κέινο κε βάζε ηνλ θαλνληζκφ (ΕΚ) 

αξηζ. 258/97 θαη θαλέλα άιιν θξάηνο κέινο δελ δηαηχπσζε δεφλησο αηηηνινγεκέλε 

αληίξξεζε γηα ηελ ελ ιφγσ αμηνιφγεζε. 

                                                 
+
  ΕΕ: λα πξνζηεζεί ε εκεξνκελία: 24 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ. 
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2. Σα ηξφθηκα πνπ δελ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνχ (ΕΚ) αξηζ. 

258/97, ηα νπνία δηαηίζεληαη λνκίκσο ζηελ αγνξά κέρξη θαη ηελ…
+
 θαη ηα νπνία 

εκπίπηνπλ ζην πεδίν ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ κπνξνχλ λα εμαθνινπζήζνπλ λα 

δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά έσο φηνπ ιεθζεί απφθαζε ζχκθσλα κε ηα άξζξα 9 έσο 11 

ή ζχκθσλα κε ηα άξζξα 13 έσο 18 ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, κεηά απφ αίηεζε γηα 

ηελ έγθξηζε ελφο λένπ ηξνθίκνπ ▌ ή θνηλνπνίεζε ▌ ελφο παξαδνζηαθνχ ηξνθίκνπ 

απφ ηξίηε ρψξα ▌ πνπ ππνβάιιεηαη έσο ηελ εκεξνκελία πνπ πξνζδηνξίδεηαη ζηηο 

εθηειεζηηθέο πξάμεηο νη νπνίεο εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 12 ή 19 ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ αληηζηνίρσο, αιιά ην αξγφηεξν κέρξη ηελ…
++

. ▌ 

3. Η Δπηηξνπή κπνξεί λα ζεζπίδεη, κε εθηειεζηηθέο πξάμεηο, ▌ κέηξα ζρεηηθά κε ηηο 

απαηηήζεηο πνπ εκθαίλνληαη ζηα άξζξα 12 θαη 19 ηα νπνία είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.  Οη ελ ιφγσ εθηειεζηηθέο 

πξάμεηο εθδίδνληαη ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ζηελ νπνία παξαπέκπεη ην 

άξζξν 27 παξάγξαθνο 3. 

                                                 
+
  EE: λα πξνζηεζεί ε εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 

++
  ΔΔ: λα πξνζηεζεί ε εκεξνκελία: 24 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ. 
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Άπθπο 30 

Έναπξη ιζσύορ 

Ο παξψλ θαλνληζκφο αξρίδεη λα ηζρχεη ηελ εηθνζηή εκέξα απφ ηε δεκνζίεπζή ηνπ ζηελ 

Επίζημη Εθημεπίδα ηηρ Εςπωπαϊκήρ Ένωζηρ. 

Δθαξκφδεηαη απφ ηελ …
+
, κε ηηο αθφινπζεο παξεθθιίζεηο: 

α) ην άξζξν 4 παξάγξαθνο 3, ηα άξζξα 7, 12 θαη 19, ην άξζξν 22 παξάγξαθνο 8, ην 

άξζξν 27 θαη ην άξζξν 29 παξάγξαθνο 3 εθαξκφδνληαη απφ ηηο ...
++

· 

β) ην άξζξν 4 παξάγξαθνη 2 θαη 2α εθαξκφδεηαη απφ ηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο 

ησλ εθηειεζηηθψλ πξάμεσλ πνπ εκθαίλνληαη ζην 4 παξάγξαθνο 3· 

γ) ην άξζξν 4α εθαξκφδεηαη απφ ηηο ...
++

. Ωζηφζν, νη εθηειεζηηθέο πξάμεηο πνπ 

εθδίδνληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 4α δελ εθαξκφδνληαη πξηλ απφ ηηο ...
+
· 

δ) ηα άξζξα 27α θαη 27β εθαξκφδνληαη απφ ηηο ...
++

. Ωζηφζν, νη θαη’ εμνπζηνδφηεζε 

πξάμεηο πνπ εθδίδνληαη δπλάκεη ησλ ελ ιφγσ άξζξσλ δελ εθαξκφδνληαη πξηλ απφ 

ηηο ...
+
. 

Ο παξψλ θαλνληζκφο είλαη δεζκεπηηθφο σο πξνο φια ηα κέξε ηνπ θαη ηζρχεη άκεζα ζε θάζε 

θξάηνο κέινο. 

..., 

 

Για ηο Εςπωπαϊκό Κοινοβούλιο   Για ηο Σςμβούλιο 

Ο Ππόεδπορ     Ο Ππόεδπορ 

 

                                                 
+
  ΔΔ: λα πξνζηεζεί ε εκεξνκελία: 24 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ. 
++

  ΕΕ: λα πξνζηεζεί ε εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ. 
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Or. en 

 


