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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 001-006  
κατάθεση: Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 

 

Έκθεση 

Giovanni La Via A8-0042/2015 

Καζεΐνες και καζεϊνικά άλατα που προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση 

 

Πρόταση οδηγίας (COM(2014)0174 – C7-0105/2014 – 2014/0096(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Τροπολογία  1 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Η οδηγία 2000/13/ΕK6 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου δεν εφαρμόζεται στις σχέσεις 

μεταξύ επιχειρήσεων. Δεδομένου ότι τα 

προϊόντα που καλύπτονται από την 

παρούσα οδηγία δεν προορίζονται για 

πώληση στον τελικό καταναλωτή αλλά 

μόνο από επιχείρηση σε επιχείρηση για την 

παρασκευή τροφίμων, είναι σκόπιμο να 

παραμείνουν σε ισχύ, να προσαρμοστούν 

στο ισχύον νομικό πλαίσιο και να 

απλουστευθούν οι ειδικοί κανόνες που 

έχουν ήδη περιληφθεί στην οδηγία 

83/417/ΕΟΚ. Οι κανόνες αυτοί 

προβλέπουν τις πληροφορίες που πρέπει να 

παρέχονται για τα συγκεκριμένα προϊόντα 

ώστε, αφενός, οι επιχειρήσεις του κλάδου 

των τροφίμων να έχουν στη διάθεσή τους 

τις πληροφορίες που χρειάζονται για την 

επισήμανση των τελικών προϊόντων, για 

παράδειγμα όταν πρόκειται για 

(6) Δυνάμει του κανονισμού (EΕ) αριθ. 

1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου6, θα πρέπει να 

παρέχονται επαρκείς πληροφορίες κατά 

τις επαφές μεταξύ επιχειρήσεων, 

προκειμένου να διασφαλίζεται η ύπαρξη 

και η ακρίβεια πληροφοριών για τα 

τρόφιμα προς τον τελικό καταναλωτή. 

Δεδομένου ότι τα προϊόντα που 

καλύπτονται από την παρούσα οδηγία δεν 

προορίζονται για πώληση στον τελικό 

καταναλωτή αλλά μόνο από επιχείρηση σε 

επιχείρηση για την παρασκευή τροφίμων, 

είναι σκόπιμο να παραμείνουν σε ισχύ, να 

προσαρμοστούν στο ισχύον νομικό πλαίσιο 

και να απλουστευθούν οι ειδικοί κανόνες 

που έχουν ήδη περιληφθεί στην οδηγία 

83/417/ΕΟΚ. Οι κανόνες αυτοί 

προβλέπουν τις πληροφορίες που πρέπει να 

παρέχονται για τα συγκεκριμένα προϊόντα 

ώστε, αφενός, οι επιχειρήσεις του κλάδου 
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αλλεργιογόνα, και αφετέρου, να μην 

συγχέονται τα εν λόγω προϊόντα με άλλα 

ομοειδή που δεν προορίζονται για 

ανθρώπινη κατανάλωση. 

των τροφίμων να έχουν στη διάθεσή τους 

τις πληροφορίες που χρειάζονται για την 

επισήμανση των τελικών προϊόντων, για 

παράδειγμα όταν πρόκειται για 

αλλεργιογόνα, και αφετέρου, να μην 

συγχέονται τα εν λόγω προϊόντα με άλλα 

ομοειδή που δεν προορίζονται ή είναι 

ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση. 

____________________ ____________________ 

6Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

20ής Μαρτίου 2000, για προσέγγιση των 

νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά 

με την επισήμανση, την παρουσίαση και 

τη διαφήμιση των τροφίμων (ΕΕ L 109 

της 6.5.2000, σ. 29)· 

6Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1169/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 

σχετικά με την παροχή πληροφοριών για 

τα τρόφιμα στους καταναλωτές (ΕΕ L 

304 της 22.11.2011, σ. 18). 

Αιτιολόγηση 

Από 13 Δεκεμβρίου 2014, η οδηγία 2000/13/ΕΚ καταργήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

1169/2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές, πράγμα 

που θα πρέπει να αποτυπώνεται επαρκώς στην αιτιολογική σκέψη. Μολονότι τα προϊόντα που 

καλύπτονται από την πρόταση (καζεΐνες και καζεϊνικά άλατα) δεν προορίζονται για πώληση 

στον τελικό καταναλωτή αλλά μόνο από επιχείρηση σε επιχείρηση για την παρασκευή τροφίμων, 

έχει σημασία για τους υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων να έχουν στη διάθεσή τους τις 

πληροφορίες που χρειάζονται για την επισήμανση των τελικών προϊόντων, ειδικά όταν 

πρόκειται για αλλεργιογόνα. 

Τροπολογία  2 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου7 περιλαμβάνει τον ορισμό των 

τεχνολογικών βοηθημάτων, τα οποία 

αναφέρονται ως βοηθητικά τεχνολογίας 

στην οδηγία 83/417/ΕΟΚ. Κατά συνέπεια, 

στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί ο όρος «τεχνολογικά 

βοηθήματα» αντί του όρου «βοηθητικά 

τεχνολογίας». 

(7) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου7 περιλαμβάνει τον ορισμό των 

τεχνολογικών βοηθημάτων, τα οποία 

αναφέρονται ως βοηθητικά τεχνολογίας 

στην οδηγία 83/417/ΕΟΚ. Κατά συνέπεια, 

στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να 

χρησιμοποιηθούν οι όροι «πρόσθετα 

τροφίμων» και «τεχνολογικά βοηθήματα» 

αντί του όρου «βοηθητικά τεχνολογίας» 

σύμφωνα με το πρότυπο του Codex 

Alimentarius για τα προϊόντα βρώσιμης 

καζεΐνης. 
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__________________ __________________ 

7Κανονισμός (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). 

7Κανονισμός (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). 

Αιτιολόγηση 

Στο διεθνές πρότυπο (Codex Alimentarius), τα «βοηθητικά τεχνολογίας» ταξινομούνται είτε ως 

τεχνολογικά βοηθήματα (οξέα) είτε ως πρόσθετα (άλατα αλκαλίων). Ο Codex θα πρέπει να 

ακολουθηθεί προκειμένου να εξασφαλιστεί συνεκτικότητα σε διεθνή κλίμακα. 

 

Τροπολογία  3 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 2 – στοιχείο α – εισαγωγική πρόταση 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(α) το κυριότερο πρωτεϊνικό συστατικό του 

γάλακτος, το οποίο έχει εκπλυθεί και 

ξηρανθεί, είναι αδιάλυτο στο νερό, 

λαμβάνεται από αποκορυφωμένο γάλα 

μέσω καθίζησης με: 

α) «καζεΐνες»: το κυριότερο πρωτεϊνικό 

συστατικό του γάλακτος, το οποίο έχει 

εκπλυθεί και ξηρανθεί, είναι αδιάλυτο στο 

νερό, λαμβάνεται από αποκορυφωμένο 

γάλα και/ή από άλλα προϊόντα που 

λαμβάνονται από το γάλα μέσω καθίζησης 

με: 

Αιτιολόγηση 

Τεχνική ενημέρωση που θα ευθυγραμμίσει τη νομοθεσία με το πρότυπο Codex N290 για τη 

βρώσιμη καζεΐνη χρησιμοποιώντας τους ίδιους ορισμούς (διεθνή πρότυπα τροφίμων που 

καθορίζονται από τον Οργανισμό Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO) και 

τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας). 

Τροπολογία  4 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Η αρμοδιότητα έκδοσης 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που 

αναφέρονται στο άρθρο 7 ανατίθεται στην 

Επιτροπή επ’ αόριστον από (….) (Θα 

προστεθεί από την Υπηρεσία Εκδόσεων η 

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 7 

ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο 

πέντε ετών από …+. 

Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με 
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ημερομηνία έναρξης ισχύος της 

παρούσας πράξης). 

την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα 

μήνες πριν από τη λήξη της περιόδου των 

πέντε ετών. Η εξουσιοδότηση 

ανανεώνεται αυτομάτως για περιόδους 

ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο προβάλλουν 

αντιρρήσεις το αργότερο εντός τριών 

μηνών πριν από τη λήξη της κάθε 

περιόδου. 

 ____________________ 

 + ΕΕ: παρεμβάλλεται η ημερομηνία 

έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.   

Αιτιολόγηση 

Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων 

στα διεθνή πρότυπα και την τεχνική πρόοδο δεν θα πρέπει να ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ 

αόριστον αλλά για πέντε έτη.  Προκειμένου οι συννομοθέτες να αποφασίσουν εάν θα ανανεωθεί 

η εξουσιοδότηση, η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί 

το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη του διαστήματος των πέντε ετών.  

 

Τροπολογία  5 

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 

αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις για να 

συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία 

το αργότερο την 31η Μαρτίου 2015. 

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις 

αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και 

διοικητικές διατάξεις για να 

συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία  

έως τις ...+. 

 ____________________ 

 + ΕΕ: έξι μήνες από την ημερομηνία 

έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. 

Αιτιολόγηση 

Προτείνεται να οριστεί μια φιλόδοξη αλλά και ρεαλιστική ημερομηνία για την εφαρμογή της 

παρούσας οδηγίας στα κράτη μέλη. 
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Τροπολογία  6 

Πρόταση οδηγίας 

Παράρτημα II – στοιχείο α – σημείο 2 

 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Ελάχιστη περιεκτικότητα σε καζεΐνη 

γάλακτος, υπολογιζόμενη επί ξηρού 88 % 

κατά βάρος  

2. Ελάχιστη περιεκτικότητα σε καζεΐνη 

γάλακτος, υπολογιζόμενη στην «ως έχει» 

μορφή 88 % κατά βάρος 

Αιτιολόγηση 

Υπάρχει γενική συναίνεση τόσο η οδηγία 83/417/ΕΟΚ όσο και ο Codex Alimentarius να 

χαμηλώσουν το επίπεδο πρωτεΐνης γάλακτος του προϊόντος καζεϊνικών αλάτων. 

Υπολογίζοντας την περιεκτικότητα σε πρωτεϊνική καζεΐνη γάλακτος βάσει του απόλυτου 

βάρους του προϊόντος (αντί επί ξηρού), η καθαρότητα του προϊόντος σε σχέση με την 

περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη αυξάνεται.  


