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Τροπολογία  94 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική αναφορά 2 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 Έχοντας υπόψη τις θέσεις του 

Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου στις 29 Μαρτίου 2011, όταν 

η διαδικασία συνδιαλλαγής σχετικά με τα 

νέα τρόφιμα απέτυχε· 

Or. en 

 

Τροπολογία  95 

Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(1) Η ελεύθερη κυκλοφορία ασφαλών και 

υγιεινών τροφίμων είναι θεμελιώδης 

πτυχή της εσωτερικής αγοράς και 

συμβάλλει σημαντικά στην υγεία και την 

ευεξία των πολιτών καθώς και στη 

διασφάλιση των κοινωνικών και 

οικονομικών τους συμφερόντων. Η 

ελεύθερη κυκλοφορία ασφαλών και 

υγιεινών τροφίμων είναι θεμελιώδης 

πτυχή της εσωτερικής αγοράς και 

συμβάλλει σημαντικά στην υγεία και την 

ευεξία των πολιτών καθώς και στη 

διασφάλιση των κοινωνικών και 

οικονομικών τους συμφερόντων. 

(1) Η ελεύθερη κυκλοφορία τροφίμων δεν 

πρέπει να απολαμβάνει καμιάς εκ των 

προτέρων νομιμοποίησης, και η 

υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς πρέπει 

να υπάγεται σε επιταγές της δημόσιας 

υγείας που κάθε κράτος μέλος είναι 

ελεύθερο να ορίσει. 

Or. fr 
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Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να δίνεται έμφαση στο δημόσιο συμφέρον και την επικουρικότητα, που είναι μεταξύ 

των βασικών αξιών της Ευρώπης, σε σχέση με την δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και 

ανταγωνιστικής αγοράς. 

 

Τροπολογία  96 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Lynn Boylan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Κατά την υλοποίηση των πολιτικών της 

Ένωσης για τα τρόφιμα, θα πρέπει να 

εξασφαλίζονται, αφενός, ένα υψηλό 

επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας 

και των συμφερόντων των καταναλωτών 

και, αφετέρου, η αποτελεσματική 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, καθώς 

και να διασφαλίζεται η διαφάνεια. 

(2) Κατά την υλοποίηση των πολιτικών της 

Ένωσης για τα τρόφιμα, θα πρέπει να 

εξασφαλίζονται, αφενός, ένα υψηλό 

επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης 

υγείας, των συμφερόντων των 

καταναλωτών, του περιβάλλοντος και της 

καλής διαβίωσης των ζώων, και 

αφετέρου, η αποτελεσματική λειτουργία 

της εσωτερικής αγοράς, καθώς και να 

διασφαλίζεται η διαφάνεια. Επιπλέον θα 

πρέπει πάντοτε να εφαρμόζεται η αρχή 

της προφύλαξης όπως αυτή ορίζεται στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, 

για τον καθορισμό των γενικών αρχών 

και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα 

τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 

και τον καθορισμό διαδικασιών σε 

θέματα ασφαλείας των τροφίμων[1]. 

Or. en 

([1] ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σ. 1. 

Αιτιολόγηση 

Θα ήταν σκόπιμο να επανεισαχθούν οι τροπολογίες αυτές, οι οποίες είχαν συμπεριληφθεί στην 
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θέση για την δεύτερη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2010. 

 

Τροπολογία  97 

Pavel Poc 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Κατά την υλοποίηση των πολιτικών της 

Ένωσης για τα τρόφιμα, θα πρέπει να 

εξασφαλίζονται, αφενός, ένα υψηλό 

επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας 

και των συμφερόντων των καταναλωτών 

και, αφετέρου, η αποτελεσματική 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, καθώς 

και να διασφαλίζεται η διαφάνεια. 

(2) Κατά την υλοποίηση των πολιτικών της 

Ένωσης για τα τρόφιμα, θα πρέπει να 

εξασφαλίζονται, αφενός, ένα υψηλό 

επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης 

υγείας, των συμφερόντων των 

καταναλωτών, του περιβάλλοντος και της 

καλής διαβίωσης των ζώων, και 

αφετέρου, η αποτελεσματική λειτουργία 

της εσωτερικής αγοράς, καθώς και να 

διασφαλίζεται η διαφάνεια. Επιπλέον θα 

πρέπει να εφαρμόζεται πάντοτε η αρχή 

της προφύλαξης όπως αυτή ορίζεται στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, 

για τον καθορισμό των γενικών αρχών 

και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα 

τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 

και τον καθορισμό διαδικασιών σε 

θέματα ασφαλείας 1 a των τροφίμων. 

 ____________ 

 1 a EE L 31 της 1.2.2002, σ. 1. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Εκ νέου εισαγωγή της τροπολογίας που είχε περιληφθεί στην θέση για τη δεύτερη ανάγνωση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2010. 

 

Τροπολογία  98 

Nicola Caputo 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 2 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(2) Κατά την υλοποίηση των πολιτικών της 

Ένωσης για τα τρόφιμα, θα πρέπει να 

εξασφαλίζονται, αφενός, ένα υψηλό 

επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας 

και των συμφερόντων των καταναλωτών 

και, αφετέρου, η αποτελεσματική 

λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, καθώς 

και να διασφαλίζεται η διαφάνεια. 

(2) Κατά την υλοποίηση των πολιτικών της 

Ένωσης για τα τρόφιμα, πρέπει να 

εξασφαλίζονται, αφενός, ένα υψηλό 

επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας 

που θα βασίζεται στην αρχή της 

προφύλαξης, και των συμφερόντων των 

καταναλωτών και, αφετέρου, η 

αποτελεσματική λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς, καθώς και να 

διασφαλίζεται η διαφάνεια. 

Or. en 

 

Τροπολογία  99 

Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 3 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(3) Οι κανόνες της Ένωσης για τα νέα 

τρόφιμα θεσπίστηκαν με τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8 και με 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της 

Επιτροπής9 . Οι εν λόγω κανόνες πρέπει να 

επικαιροποιηθούν, ώστε να 

απλουστευθούν οι ισχύουσες διαδικασίες 

έγκρισης και να ληφθούν υπόψη οι 

πρόσφατες εξελίξεις στο ενωσιακό δίκαιο. 

Για λόγους σαφήνειας της ενωσιακής 

νομοθεσίας, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

258/97 και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 

1852/2001 θα πρέπει να καταργηθούν και 

ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/97 θα πρέπει 

να αντικατασταθεί με τον παρόντα 

κανονισμό. 

(3) Οι κανόνες της Ένωσης για τα νέα 

τρόφιμα θεσπίστηκαν με τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου8 και με 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της 

Επιτροπής9 . Οι εν λόγω κανόνες πρέπει να 

επικαιροποιηθούν, ώστε να 

απλουστευθούν οι ισχύουσες διαδικασίες 

έγκρισης βελτιώνοντας συγχρόνως την 

ασφάλεια των καταναλωτών και 

λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες 

εξελίξεις στο ενωσιακό δίκαιο. Για λόγους 

σαφήνειας της ενωσιακής νομοθεσίας, ο 

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/97 και ο 

κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 θα 

πρέπει να καταργηθούν και ο κανονισμός 

(ΕΚ) αριθ. 258/97 θα πρέπει να 

αντικατασταθεί με τον παρόντα κανονισμό. 
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__________________ __________________ 

8 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/97 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 1997, 

σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα 

συστατικά τροφίμων (ΕΕ L 43 της 

14.2.1997, σ. 1). 

8 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/97 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 1997, 

σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα 

συστατικά τροφίμων (ΕΕ L 43 της 

14.2.1997, σ. 1). 

9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της 

Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2001, 

για τους κανόνες εφαρμογής σχετικά με 

την πρόσβαση του κοινού σε ορισμένες 

πληροφορίες και την προστασία των 

πληροφοριών που παρέχονται σύμφωνα με 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 253 της 21.9.2001, σ. 

17). 

9 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 της 

Επιτροπής, της 20ής Σεπτεμβρίου 2001, 

για τους κανόνες εφαρμογής σχετικά με 

την πρόσβαση του κοινού σε ορισμένες 

πληροφορίες και την προστασία των 

πληροφοριών που παρέχονται σύμφωνα με 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου (ΕΕ L 253 της 21.9.2001, σ. 

17). 

Or. fr 

 

Τροπολογία  100 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Τρόφιμα που προορίζονται να 

χρησιμοποιηθούν για τεχνολογικούς 

σκοπούς και τα γενετικώς τροποποιημένα 

τρόφιμα δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

κανονισμού, αφού καλύπτονται ήδη από 

άλλους κανόνες της Ένωσης. Ως εκ 

τούτου, τα γενετικώς τροποποιημένα 

τρόφιμα που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου10, τα ένζυμα που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1332/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου11, τα τρόφιμα που 

χρησιμοποιούνται μόνο ως πρόσθετα και 

(4) Τρόφιμα που προορίζονται να 

χρησιμοποιηθούν για τεχνολογικούς 

σκοπούς και τα γενετικώς τροποποιημένα 

τρόφιμα δεν πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 

αφού καλύπτονται ήδη από άλλους 

κανόνες της Ένωσης. Ως εκ τούτου, τα 

γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου10, τα ένζυμα που εμπίπτουν 

στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ.1332/2008 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου11, τα 

τρόφιμα που χρησιμοποιούνται μόνο ως 

πρόσθετα και εμπίπτουν στο πεδίο 
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εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου12, οι αρωματικές ύλες που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου13 και οι διαλύτες εκχύλισης 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 

οδηγίας 2009/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14 θα 

πρέπει να αποκλείονται από το πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 

 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου12, οι αρωματικές ύλες 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου13 και οι διαλύτες εκχύλισης 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 

οδηγίας 2009/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14 θα 

πρέπει να αποκλείονται από το πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 

__________________ __________________ 

10 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, 

για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα 

και ζωοτροφές (ΕΕ L 268 της 18.10.2003, 

σ. 1). 

10 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, 

για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα 

και ζωοτροφές (ΕΕ L 268 της 18.10.2003, 

σ. 1). 

11 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1332/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για 

τα ένζυμα τροφίμων (ΕΕ L 354 της 

31.12.2008, σ. 7). 

11 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1332/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για 

τα ένζυμα τροφίμων (ΕΕ L 354 της 

31.12.2008, σ. 7). 

12 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, 

που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων (ΕΕ L 

354 της 31.12.2008, σ. 16). 

12 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, 

που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων (ΕΕ L 

354 της 31.12.2008, σ. 16). 

13 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για 

αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά 

τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που 

χρησιμοποιούνται εντός και επί των 

τροφίμων (ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 

34). 

13 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για 

αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά 

τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που 

χρησιμοποιούνται εντός και επί των 

τροφίμων (ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 

34). 

14Οδηγία 2009/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

23ης Απριλίου 2009, για την προσέγγιση 

των νομοθεσιών των κρατών μελών που 

αφορούν τους διαλύτες εκχύλισης οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των 

τροφίμων και των συστατικών τους 

14Οδηγία 2009/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

23ης Απριλίου 2009, για την προσέγγιση 

των νομοθεσιών των κρατών μελών που 

αφορούν τους διαλύτες εκχύλισης οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των 

τροφίμων και των συστατικών τους 
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(αναδιατύπωση) (ΕΕ L 141 της 6.6.2009, 

σ. 3). 

(αναδιατύπωση) (ΕΕ L 141 της 6.6.2009, 

σ. 3). 

Or. fr 

 

Τροπολογία  101 

Eleonora Evi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 4 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(4) Τρόφιμα που προορίζονται να 

χρησιμοποιηθούν για τεχνολογικούς 

σκοπούς και τα γενετικώς τροποποιημένα 

τρόφιμα δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

κανονισμού, αφού καλύπτονται ήδη από 

άλλους κανόνες της Ένωσης. Ως εκ 

τούτου, τα γενετικώς τροποποιημένα 

τρόφιμα που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου10, τα ένζυμα που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1332/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου11, τα τρόφιμα που 

χρησιμοποιούνται μόνο ως πρόσθετα και 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου12, οι αρωματικές ύλες που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου13 και οι διαλύτες εκχύλισης 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 

οδηγίας 2009/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14 θα 

πρέπει να αποκλείονται από το πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 

(4) Τρόφιμα που προορίζονται να 

χρησιμοποιηθούν για τεχνολογικούς 

σκοπούς και τα γενετικώς τροποποιημένα 

τρόφιμα δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

κανονισμού, αφού καλύπτονται ήδη από 

άλλους κανόνες της Ένωσης. Ως εκ 

τούτου, τα γενετικώς τροποποιημένα 

τρόφιμα που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου10 και της οδηγίας 

18/2011/ΕΚ, τα ένζυμα που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ.1332/2008 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου11, τα 

τρόφιμα που χρησιμοποιούνται μόνο ως 

πρόσθετα και εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου12, οι αρωματικές ύλες 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου13 και οι διαλύτες εκχύλισης 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 

οδηγίας 2009/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου14 θα 

πρέπει να αποκλείονται από το πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 

__________________ __________________ 

10Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του 10Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, 

για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα 

και ζωοτροφές (ΕΕ L 268 της 18.10.2003, 

σ. 1). 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, 

για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα 

και ζωοτροφές (ΕΕ L 268 της 18.10.2003, 

σ. 1). 

11Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1332/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για 

τα ένζυμα τροφίμων (ΕΕ L 354 της 

31.12.2008, σ. 7). 

11Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1332/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για 

τα ένζυμα τροφίμων (ΕΕ L 354 της 

31.12.2008, σ. 7). 

12 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, 

που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων (ΕΕ L 

354 της 31.12.2008, σ. 16). 

12 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, 

που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων (ΕΕ L 

354 της 31.12.2008, σ. 16). 

13Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για 

αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά 

τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που 

χρησιμοποιούνται εντός και επί των 

τροφίμων (ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 

34). 

13Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για 

αρωματικές ύλες και ορισμένα συστατικά 

τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες που 

χρησιμοποιούνται εντός και επί των 

τροφίμων (ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 

34). 

14Οδηγία 2009/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

23ης Απριλίου 2009, για την προσέγγιση 

των νομοθεσιών των κρατών μελών που 

αφορούν τους διαλύτες εκχύλισης οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των 

τροφίμων και των συστατικών τους 

(αναδιατύπωση) (ΕΕ L 141 της 6.6.2009, 

σ. 3). 

14Οδηγία 2009/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

23ης Απριλίου 2009, για την προσέγγιση 

των νομοθεσιών των κρατών μελών που 

αφορούν τους διαλύτες εκχύλισης οι οποίοι 

χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των 

τροφίμων και των συστατικών τους 

(αναδιατύπωση) (ΕΕ L 141 της 6.6.2009, 

σ. 3). 

Or. it 

Αιτιολόγηση 

Οι ΓΤΟ καλύπτονται είτε από τον ως άνω κανονισμό είτε από την οδηγία 18/2001. 

 

Τροπολογία  102 

Nicola Caputo 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Οι υπάρχουσες κατηγορίες νέων 

τροφίμων που ορίζονται στο άρθρο 1 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 θα πρέπει 

να αποσαφηνιστούν και να 

επικαιροποιηθούν με την αντικατάστασή 

τους από μνεία στον γενικό ορισμό των 

τροφίμων, ο οποίος προβλέπεται στο 

άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου15. 

διαγράφεται 

__________________  

15Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, 

για τον καθορισμό των γενικών αρχών 

και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα 

τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 

και τον καθορισμό διαδικασιών σε 

θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 

31 της 1.2.2002, σ. 1). 

 

Or. en 

 

Τροπολογία  103 

Françoise Grossetête 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Οι υπάρχουσες κατηγορίες νέων 

τροφίμων που ορίζονται στο άρθρο 1 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 θα πρέπει 

να αποσαφηνιστούν και να 

επικαιροποιηθούν με την αντικατάστασή 

τους από μνεία στον γενικό ορισμό των 

τροφίμων, ο οποίος προβλέπεται στο 

άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

(5) Οι υπάρχουσες κατηγορίες νέων 

τροφίμων που ορίζονται στο άρθρο 1 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 θα πρέπει 

να αποσαφηνιστούν, να επικαιροποιηθούν 

και να συμπληρωθούν με την προσθήκη 

νέων κατάλληλων κατηγοριών και με μια 

παραπομπή στον γενικό ορισμό των 

τροφίμων, ο οποίος προβλέπεται στο 
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178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου15. 

άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου15. 

__________________ __________________ 

15Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, 

για τον καθορισμό των γενικών αρχών και 

απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα 

τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 

και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα 

ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 

1.2.2002, σ. 1). 

15Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, 

για τον καθορισμό των γενικών αρχών και 

απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα 

τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 

και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα 

ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 

1.2.2002, σ. 1). 

Or. fr 

 

Τροπολογία  104 

Sirpa Pietikäinen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Οι υπάρχουσες κατηγορίες νέων 

τροφίμων που ορίζονται στο άρθρο 1 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 θα πρέπει 

να αποσαφηνιστούν και να 

επικαιροποιηθούν με την αντικατάστασή 

τους από μνεία στον γενικό ορισμό των 

τροφίμων, ο οποίος προβλέπεται στο 

άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου15. 

(5) Οι κατηγορίες νέων τροφίμων που 

ορίζονται στο άρθρο 1 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 258/97 θα πρέπει να 

διατηρηθούν και, όπου κρίνεται σκόπιμο, 

να επικαιροποιηθούν με την προσθήκη 

νέων σχετικών κατηγοριών και μνείας 
στον γενικό ορισμό των τροφίμων, ο 

οποίος προβλέπεται στο άρθρο 2 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου15. 

__________________ __________________ 

15Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, 

για τον καθορισμό των γενικών αρχών και 

απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα 

τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 

15Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, 

για τον καθορισμό των γενικών αρχών και 

απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα 

τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
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και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα 

ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 

1.2.2002, σ. 1). 

και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα 

ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 

1.2.2002, σ. 1). 

Or. en 

 

Τροπολογία  105 

Pavel Poc 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Οι υπάρχουσες κατηγορίες νέων 

τροφίμων που ορίζονται στο άρθρο 1 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 θα πρέπει 

να αποσαφηνιστούν και να 

επικαιροποιηθούν με την αντικατάστασή 

τους από μνεία στον γενικό ορισμό των 

τροφίμων, ο οποίος προβλέπεται στο 

άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου15. 

(5) Οι κατηγορίες νέων τροφίμων που 

παρατίθενται στο άρθρο 1 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 258/97 θα πρέπει να 

διατηρηθούν και όπου κρίνεται σκόπιμο, 

να επικαιροποιηθούν με την προσθήκη 

νέων σχετικών κατηγοριών και μνείας 
στον γενικό ορισμό των τροφίμων, ο 

οποίος προβλέπεται στο άρθρο 2 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου15. 

__________________ __________________ 

15Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, 

για τον καθορισμό των γενικών αρχών και 

απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα 

τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 

και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα 

ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 

1.2.2002, σ. 1). 

15Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, 

για τον καθορισμό των γενικών αρχών και 

απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα 

τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 

και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα 

ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 

1.2.2002, σ. 1). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τροποποίηση για λόγους συνέπειας. 
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Τροπολογία  106 

Michel Dantin, Angélique Delahaye 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Οι υπάρχουσες κατηγορίες νέων 

τροφίμων που ορίζονται στο άρθρο 1 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 θα πρέπει 

να αποσαφηνιστούν και να 

επικαιροποιηθούν με την αντικατάστασή 

τους από μνεία στον γενικό ορισμό των 

τροφίμων, ο οποίος προβλέπεται στο 

άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου15. 

(5) Οι υπάρχουσες κατηγορίες νέων 

τροφίμων που απαριθμώνται στο άρθρο 1 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 θα 

πρέπει να αποσαφηνιστούν και να 

επικαιροποιηθούν με παραπομπή στον 

γενικό ορισμό των τροφίμων, ο οποίος 

προβλέπεται στο άρθρο 2 του κανονισμού 

(ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου15. Πριν 

από την ημερομηνία έναρξης της 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, η 

Επιτροπή θα πρέπει να εκδώσει 

κατευθυντήριες γραμμές, μετά από 

διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, 

σχετικά με τις κατηγορίες των νέων 

τροφίμων οι οποίες θα βοηθούσαν τους 

αιτούντες και τα κράτη μέλη να 

αποφασίσουν το κατά πόσον ένα τρόφιμο 

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού καθώς και την 

κατηγορία νέων τροφίμων στην οποία 

εμπίπτει ένα τρόφιμο. 
__________________ __________________ 

15Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, 

για τον καθορισμό των γενικών αρχών και 

απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα 

τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 

και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα 

ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 

1.2.2002, σ. 1). 

15Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, 

για τον καθορισμό των γενικών αρχών και 

απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα 

τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 

και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα 

ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 

1.2.2002, σ. 1). 

Or. fr 
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Τροπολογία  107 

Julie Girling 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Οι υπάρχουσες κατηγορίες νέων 

τροφίμων που ορίζονται στο άρθρο 1 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 θα πρέπει 

να αποσαφηνιστούν και να 

επικαιροποιηθούν με την αντικατάστασή 

τους από μνεία στον γενικό ορισμό των 

τροφίμων, ο οποίος προβλέπεται στο 

άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου15. 

(5) Οι υπάρχουσες κατηγορίες νέων 

τροφίμων που παρατίθενται στο άρθρο 1 

του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 θα 

πρέπει να αποσαφηνιστούν και να 

επικαιροποιηθούν με την αντικατάστασή 

τους από μνεία στον γενικό ορισμό των 

τροφίμων, ο οποίος προβλέπεται στο 

άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου15 . Πριν από την 

ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 

κανονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να 

εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές, μετά 

από διαβουλεύσεις με τους 

ενδιαφερόμενους, σχετικά με τις 

κατηγορίες των νέων τροφίμων που θα 

μπορούσαν να βοηθήσουν τους αιτούντες 

και τα κράτη μέλη όσον αφορά την 

κατανόηση του κατά πόσον ένα τρόφιμο 

εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού και σε ποια 

κατηγορία νέων τροφίμων εμπίπτει ένα 

τρόφιμο. 

__________________ __________________ 

15Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, 

για τον καθορισμό των γενικών αρχών και 

απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα 

τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 

και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα 

ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 

1.2.2002, σ. 1). 

15Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, 

για τον καθορισμό των γενικών αρχών και 

απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα 

τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 

και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα 

ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 

1.2.2002, σ. 1). 

Or. en 
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Τροπολογία  108 

Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(5) Οι υπάρχουσες κατηγορίες νέων 

τροφίμων που ορίζονται στο άρθρο 1 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 θα πρέπει 

να αποσαφηνιστούν και να 

επικαιροποιηθούν με την αντικατάστασή 

τους από μνεία στον γενικό ορισμό των 

τροφίμων, ο οποίος προβλέπεται στο 

άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου15. 

(5) Οι υπάρχουσες κατηγορίες νέων 

τροφίμων που ορίζονται στο άρθρο 1 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 θα πρέπει 

να αποσαφηνιστούν και να 

επικαιροποιηθούν με την αντικατάστασή 

τους από μνεία στον γενικό ορισμό των 

τροφίμων, ο οποίος προβλέπεται στο 

άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου15. Στις κατηγορίες 

που θα ορισθούν πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη οι δυνατότητες τεχνολογικής 

καινοτομίας, προκειμένου να 

διασφαλισθεί ότι αυτές, ακόμη και όταν 

πρόκειται για ανατρεπτικές τεχνολογίες, 

ακολουθούν τις ίδιες διαδικασίες 

έγκρισης.  

__________________ __________________ 

15Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, 

για τον καθορισμό των γενικών αρχών και 

απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα 

τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 

και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα 

ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 

1.2.2002, σ. 1). 

15Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, 

για τον καθορισμό των γενικών αρχών και 

απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα 

τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 

Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 

και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα 

ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 31 της 

1.2.2002, σ. 1). 

Or. fr 

 

Τροπολογία  109 

Nicola Caputo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (5 α) Ο παρών κανονισμός πρέπει να 

εφαρμόζεται σε τρόφιμα και συστατικά 

τροφίμων που εμπίπτουν στις ακόλουθες 

κατηγορίες: τρόφιμα και συστατικά 

τροφίμων με νέα ή σκοπίμως 

τροποποιημένη μοριακή δομή· τρόφιμα 

και συστατικά τροφίμων τα οποία 

συντίθενται ή έχουν απομονωθεί από 

μικροοργανισμούς, μύκητες ή φύκη· 

τρόφιμα και συστατικά τροφίμων για τα 

οποία έχει εφαρμοστεί μέθοδος 

παραγωγής που δεν χρησιμοποιείται 

ευρέως, εφόσον η μέθοδος αυτή προκαλεί 

στη σύνθεση ή τη δομή των τροφίμων ή 

των συστατικών τροφίμων σημαντικές 

αλλαγές που επηρεάζουν τη θρεπτική 

τους αξία, το μεταβολισμό τους ή την 

περιεκτικότητά τους σε ανεπιθύμητες 

ουσίες. Ο κατάλογος πρέπει να 

παραμείνει ανοικτός ώστε να συμβαδίζει 

με την επιστημονική πρόοδο και την 

ανάπτυξη νέων προϊόντων. Εάν 

συμπεριληφθούν νέες κατηγορίες, αυτές 

πρέπει να ορίζονται με σαφήνεια, να 

αιτιολογούνται από την άποψη της 

ασφάλειας και να αξιολογούνται από τις 

επιπτώσεις. 

Or. en 

 

Τροπολογία  110 

Nicola Caputo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 6 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(6) Για να εξασφαλιστεί η συνέχεια με 

τους κανόνες που θεσπίζει ο κανονισμός 

(ΕΚ) αριθ. 258/97, η απουσία ευρείας 

χρήσης για ανθρώπινη κατανάλωση εντός 

της Ένωσης πριν από την ημερομηνία 

(6) Για να εξασφαλιστεί η συνέχεια με 

τους κανόνες που θεσπίζει ο κανονισμός 

(ΕΚ) αριθ. 258/97, η απουσία ευρείας 

χρήσης για ανθρώπινη κατανάλωση, υπό 

την έννοια της εμπορικής διάθεσης από 
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έναρξης ισχύος του εν λόγω κανονισμού, 

δηλαδή πριν από τις 15 Μαΐου 1997, θα 

πρέπει διατηρηθεί ως κριτήριο για να 

θεωρείται ένα τρόφιμο νέο. Ως «χρήση 

εντός της Ένωσης» θα πρέπει επίσης να 

νοείται η χρήση στα κράτη μέλη, 

ανεξάρτητα από την ημερομηνία 

προσχώρησής τους στην Ένωση. 

σουπερμάρκετ, πρατήρια τροφίμων ή 

φαρμακεία, εντός της Ένωσης, πριν από 

την ημερομηνία έναρξης ισχύος του εν 

λόγω κανονισμού, δηλαδή πριν από τις 15 

Μαΐου 1997, θα πρέπει διατηρηθεί ως 

κριτήριο για να θεωρείται ένα τρόφιμο νέο. 

Ως «χρήση εντός της Ένωσης» θα πρέπει 

επίσης να νοείται η χρήση στα κράτη μέλη, 

ανεξάρτητα από την ημερομηνία 

προσχώρησής τους στην Ένωση. 

Or. en 

 

Τροπολογία  111 

Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Οι αναδυόμενες τεχνολογίες στις 

διαδικασίες παραγωγής τροφίμων μπορεί 

να έχουν αντίκτυπο στα τρόφιμα και, 

συνεπώς, στην ασφάλεια των τροφίμων. 

Ως εκ τούτου, θα πρέπει επίσης να 

διευκρινιστεί ότι ένα τρόφιμο θα πρέπει να 

θεωρείται νέο όταν για το συγκεκριμένο 

τρόφιμο εφαρμόζεται διαδικασία 

παραγωγής η οποία δεν είχε προηγουμένως 

χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή 

τροφίμων στην Ένωση, ή όταν τα τρόφιμα 

περιέχουν ή αποτελούνται από 

τεχνολογικά επεξεργασμένα νανοϋλικά, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 

2 στοιχείο κ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου16. 

(7) Οι αναδυόμενες τεχνολογίες στις 

διαδικασίες παραγωγής τροφίμων έχουν 

αντίκτυπο στα τρόφιμα και, συνεπώς, στην 

ασφάλεια των τροφίμων, στην υγεία των 

καταναλωτών και στο περιβάλλον. Ως εκ 

τούτου, θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί 

ότι ένα τρόφιμο θα πρέπει να θεωρείται 

νέο όταν για το συγκεκριμένο τρόφιμο 

εφαρμόζεται διαδικασία παραγωγής η 

οποία δεν είχε προηγουμένως 

χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή 

τροφίμων στην Ένωση. 

__________________  

16 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, 

σχετικά με την παροχή πληροφοριών για 

τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την 

τροποποίηση των κανονισμών του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 και 

(ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση 

της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, 

της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 

της οδηγίας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, 

της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των 

οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 

2008/5/ΕΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 

608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 304 της 

22.11.2011, σ. 18). 

Or. fr 

 

Τροπολογία  112 

Elisabetta Gardini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Οι αναδυόμενες τεχνολογίες στις 

διαδικασίες παραγωγής τροφίμων μπορεί 

να έχουν αντίκτυπο στα τρόφιμα και, 

συνεπώς, στην ασφάλεια των τροφίμων. 

Ως εκ τούτου, θα πρέπει επίσης να 

διευκρινιστεί ότι ένα τρόφιμο θα πρέπει να 

θεωρείται νέο όταν για το συγκεκριμένο 

τρόφιμο εφαρμόζεται διαδικασία 

παραγωγής η οποία δεν είχε προηγουμένως 

χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή 

τροφίμων στην Ένωση, ή όταν τα τρόφιμα 

περιέχουν ή αποτελούνται από τεχνολογικά 

επεξεργασμένα νανοϋλικά, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο κ) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου16. 

(7) Οι αναδυόμενες τεχνολογίες στις 

διαδικασίες παραγωγής τροφίμων μπορεί 

να έχουν αντίκτυπο στα τρόφιμα και, 

συνεπώς, στην ασφάλεια των τροφίμων. 

Ως εκ τούτου, ο παρών κανονισμός θα 

πρέπει επίσης να διευκρινίζει ότι ένα 

τρόφιμο θα πρέπει να θεωρείται νέο όταν 

για το συγκεκριμένο τρόφιμο εφαρμόζεται 

διαδικασία παραγωγής η οποία δεν είχε 

προηγουμένως χρησιμοποιηθεί για την 

παραγωγή τροφίμων στην Ένωση - η 

οποία τροποποιεί την δομή, τη σύνθεση 

και τα θρεπτικά συστατικά του τελικού 

προϊόντος- όταν τα τρόφιμα περιέχουν ή 

αποτελούνται από τεχνολογικά 

επεξεργασμένα νανοϋλικά, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο κ) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου16. 

__________________ __________________ 

16Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 16Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, 

σχετικά με την παροχή πληροφοριών για 

τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την 

τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 

1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και την κατάργηση της 

οδηγίας 87/250/EΟΚ της Επιτροπής, της 

οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 

οδηγίας 1999/10/EΚ της Επιτροπής, της 

οδηγίας 2000/13/EΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των 

οδηγιών 2002/67/EΚ και 2008/5/EΚ της 

Επιτροπής και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 

608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 304 της 

22.11.2011, σ. 18). 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, 

σχετικά με την παροχή πληροφοριών για 

τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την 

τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 

1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και την κατάργηση της 

οδηγίας 87/250/EΟΚ της Επιτροπής, της 

οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 

οδηγίας 1999/10/EΚ της Επιτροπής, της 

οδηγίας 2000/13/EΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των 

οδηγιών 2002/67/EΚ και 2008/5/EΚ της 

Επιτροπής και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 

608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 304 της 

22.11.2011, σ. 18). 

Or. it 

Αιτιολόγηση 

Κατά την άποψή μας θα πρέπει να καθίσταται σαφές ότι τα τρόφιμα είναι νέα όχι διότι έχουν 

χρησιμοποιηθεί νέες παραγωγικές διαδικασίες ή νανοϋλικά, αλλά πιο συγκεκριμένα διότι η 

χρήση αυτών των διαδικασιών επιφέρει αλλαγές στη δομή, στην σύνθεση και στα θρεπτικά 

συστατικά του τελικού προϊόντος, όπως εξάλλου προκύπτει από άλλα μέρη του σχεδίου 

κανονισμού. 

 

Τροπολογία  113 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Lynn Boylan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Οι αναδυόμενες τεχνολογίες στις 

διαδικασίες παραγωγής τροφίμων μπορεί 

να έχουν αντίκτυπο στα τρόφιμα και, 

συνεπώς, στην ασφάλεια των τροφίμων. 

Ως εκ τούτου, θα πρέπει επίσης να 

διευκρινιστεί ότι ένα τρόφιμο θα πρέπει να 

(7) Οι αναδυόμενες τεχνολογίες στις 

διαδικασίες παραγωγής τροφίμων μπορεί 

να έχουν αντίκτυπο στα τρόφιμα και, 

συνεπώς, στην ασφάλεια των τροφίμων. 

Ως εκ τούτου, θα πρέπει επίσης να 

διευκρινιστεί ότι ένα τρόφιμο θα πρέπει να 
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θεωρείται νέο όταν για το συγκεκριμένο 

τρόφιμο εφαρμόζεται διαδικασία 

παραγωγής η οποία δεν είχε προηγουμένως 

χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή 

τροφίμων στην Ένωση, ή όταν τα τρόφιμα 

περιέχουν ή αποτελούνται από τεχνολογικά 

επεξεργασμένα νανοϋλικά, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 

στοιχείο κ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου16. 

θεωρείται νέο όταν για το συγκεκριμένο 

τρόφιμο εφαρμόζεται διαδικασία 

παραγωγής η οποία δεν είχε προηγουμένως 

χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή 

τροφίμων στην Ένωση, ή όταν τα τρόφιμα 

περιέχουν ή αποτελούνται από τεχνολογικά 

επεξεργασμένα νανοϋλικά. 

__________________  

16Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, 

σχετικά με την παροχή πληροφοριών για 

τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την 

τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 

1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και την κατάργηση της 

οδηγίας 87/250/EΟΚ της Επιτροπής, της 

οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 

οδηγίας 1999/10/EΚ της Επιτροπής, της 

οδηγίας 2000/13/EΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των 

οδηγιών 2002/67/EΚ και 2008/5/EΚ της 

Επιτροπής και του κανονισμού (EΚ) 

αριθ. 608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 304 

της 22.11.2011, σ. 18). 

 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Όσον αφορά τον ορισμό των νανοϋλικών, η παραπομπή στον κανονισμό 1169/2011 δεν είναι η 

ενδεδειγμένη, δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος κανονισμός αφορά τη σήμανση, ενώ ο παρών 

κανονισμός αφορά την αξιολόγηση κινδύνου. Η EFSA αναγνωρίζει τις αβεβαιότητες και 

συνιστά όριο 10% για νανοεφαρμογές σχετικές με τρόφιμα. Αν εφαρμοστεί το όριο του 50% και 

για σκοπούς αξιολόγησης κινδύνου, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, κάποια νανοϋλικά να μην 

καλυφθούν από τον ορισμό και να μην υπόκεινται σε αξιολόγηση κινδύνου. 

 

Τροπολογία  114 

Nicola Caputo 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Οι αναδυόμενες τεχνολογίες στις 

διαδικασίες παραγωγής τροφίμων μπορεί 

να έχουν αντίκτυπο στα τρόφιμα και, 

συνεπώς, στην ασφάλεια των τροφίμων. 

Ως εκ τούτου, θα πρέπει επίσης να 

διευκρινιστεί ότι ένα τρόφιμο θα πρέπει να 

θεωρείται νέο όταν για το συγκεκριμένο 

τρόφιμο εφαρμόζεται διαδικασία 

παραγωγής η οποία δεν είχε προηγουμένως 

χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή 

τροφίμων στην Ένωση, ή όταν τα τρόφιμα 

περιέχουν ή αποτελούνται από τεχνολογικά 

επεξεργασμένα νανοϋλικά, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 

στοιχείο κ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου16. 

(7) Οι αναδυόμενες τεχνολογίες στις 

διαδικασίες παραγωγής τροφίμων μπορεί 

να έχουν αντίκτυπο στα τρόφιμα και, 

συνεπώς, στην ασφάλεια των τροφίμων. 

Ως εκ τούτου, θα πρέπει επίσης να 

διευκρινιστεί ότι ένα τρόφιμο θα πρέπει να 

θεωρείται νέο όταν για το συγκεκριμένο 

τρόφιμο εφαρμόζεται διαδικασία 

παραγωγής η οποία δεν είχε προηγουμένως 

χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή 

τροφίμων στην Ένωση, ή όταν τα τρόφιμα 

περιέχουν ή αποτελούνται από τεχνολογικά 

επεξεργασμένα νανοϋλικά. 

__________________  

16Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, 

σχετικά με την παροχή πληροφοριών για 

τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την 

τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 

1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και την κατάργηση της 

οδηγίας 87/250/EΟΚ της Επιτροπής, της 

οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 

οδηγίας 1999/10/EΚ της Επιτροπής, της 

οδηγίας 2000/13/EΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των 

οδηγιών 2002/67/EΚ και 2008/5/EΚ της 

Επιτροπής και του κανονισμού (EΚ) 

αριθ. 608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 304 

της 22.11.2011, σ. 18). 

 

Or. en 
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Τροπολογία  115 

Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Οι αναδυόμενες τεχνολογίες στις 

διαδικασίες παραγωγής τροφίμων μπορεί 

να έχουν αντίκτυπο στα τρόφιμα και, 

συνεπώς, στην ασφάλεια των τροφίμων. 

Ως εκ τούτου, θα πρέπει επίσης να 

διευκρινιστεί ότι ένα τρόφιμο θα πρέπει να 

θεωρείται νέο όταν για το συγκεκριμένο 

τρόφιμο εφαρμόζεται διαδικασία 

παραγωγής η οποία δεν είχε προηγουμένως 

χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή 

τροφίμων στην Ένωση, ή όταν τα τρόφιμα 

περιέχουν ή αποτελούνται από τεχνολογικά 

επεξεργασμένα νανοϋλικά, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 

στοιχείο κ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου16. 

(7) Οι αναδυόμενες τεχνολογίες στις 

διαδικασίες παραγωγής τροφίμων μπορεί 

να έχουν αντίκτυπο στα τρόφιμα και, 

συνεπώς, στην ασφάλεια των τροφίμων. 

Ως εκ τούτου, θα πρέπει επίσης να 

διευκρινιστεί ότι ένα τρόφιμο θα πρέπει να 

θεωρείται νέο όταν για το συγκεκριμένο 

τρόφιμο εφαρμόζεται διαδικασία 

παραγωγής η οποία δεν είχε προηγουμένως 

χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή 

τροφίμων στην Ένωση, ή όταν τα τρόφιμα 

περιέχουν ή αποτελούνται από τεχνολογικά 

επεξεργασμένα νανοϋλικά. 

__________________  

16Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, 

σχετικά με την παροχή πληροφοριών για 

τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την 

τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 

1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και την κατάργηση της 

οδηγίας 87/250/EΟΚ της Επιτροπής, της 

οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 

οδηγίας 1999/10/EΚ της Επιτροπής, της 

οδηγίας 2000/13/EΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των 

οδηγιών 2002/67/EΚ και 2008/5/EΚ της 

Επιτροπής και του κανονισμού (EΚ) 

αριθ. 608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 304 

της 22.11.2011, σ. 18). 

 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Δεδομένων της επικρατούσας αβεβαιότητας σχετικά με την ασφάλεια των εφαρμογών που 

σχετίζονται με τρόφιμα, και της τρέχουσας έλλειψης αναλυτικών μεθόδων για τα νανοϋλικά και 

μεθόδων προσδιορισμού του κατωφλίου νανοσωματιδίων, θα πρέπει για κάθε ρυθμιστικό 

πλαίσιο στον τομέα των τροφίμων και κατά την επανεξέταση του ορισμού των νανοϋλικών να 

λαμβάνονται υπόψη η στάθμη της τεχνολογίας και η εδραίωση των τεχνικών ανάλυσης. 

 

Τροπολογία  116 

Eleonora Evi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(7) Οι αναδυόμενες τεχνολογίες στις 

διαδικασίες παραγωγής τροφίμων μπορεί 

να έχουν αντίκτυπο στα τρόφιμα και, 

συνεπώς, στην ασφάλεια των τροφίμων. 

Ως εκ τούτου, θα πρέπει επίσης να 

διευκρινιστεί ότι ένα τρόφιμο θα πρέπει να 

θεωρείται νέο όταν για το συγκεκριμένο 

τρόφιμο εφαρμόζεται διαδικασία 

παραγωγής η οποία δεν είχε προηγουμένως 

χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή 

τροφίμων στην Ένωση, ή όταν τα τρόφιμα 

περιέχουν ή αποτελούνται από τεχνολογικά 

επεξεργασμένα νανοϋλικά, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο κ) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου16. 

 

(7) Οι αναδυόμενες τεχνολογίες στις 

διαδικασίες παραγωγής τροφίμων μπορεί 

να έχουν αντίκτυπο στα τρόφιμα και, 

συνεπώς, στην ασφάλεια των τροφίμων. 

Ως εκ τούτου, θα πρέπει επίσης να 

διευκρινιστεί ότι ένα τρόφιμο θα πρέπει να 

θεωρείται νέο όταν για το συγκεκριμένο 

τρόφιμο εφαρμόζεται διαδικασία 

παραγωγής η οποία δεν είχε προηγουμένως 

χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή 

τροφίμων στην Ένωση, ή όταν τα τρόφιμα 

περιέχουν ή αποτελούνται από τεχνολογικά 

επεξεργασμένα νανοϋλικά, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 2 παράγραφος 2 στοιχείο κ) του 

κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου16 σε ποσοστό ίσο ή ανώτερο 

του 10% του βάρους ή του όγκου 

υπολογιζόμενου με βάση το άθροισμα των 

ποσοστών που υπάρχουν στα μεμονωμένα 

συστατικά.  

__________________ __________________ 

16Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, 

σχετικά με την παροχή πληροφοριών για 

τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την 

τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 

1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του 

16Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, 

σχετικά με την παροχή πληροφοριών για 

τα τρόφιμα στους καταναλωτές, την 

τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 

1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και την κατάργηση της 

οδηγίας 87/250/EΟΚ της Επιτροπής, της 

οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 

οδηγίας 1999/10/EΚ της Επιτροπής, της 

οδηγίας 2000/13/EΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των 

οδηγιών 2002/67/EΚ και 2008/5/EΚ της 

Επιτροπής και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 

608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 304 της 

22.11.2011, σ. 18). 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και την κατάργηση της 

οδηγίας 87/250/EΟΚ της Επιτροπής, της 

οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 

οδηγίας 1999/10/EΚ της Επιτροπής, της 

οδηγίας 2000/13/EΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των 

οδηγιών 2002/67/EΚ και 2008/5/EΚ της 

Επιτροπής και του κανονισμού (EΚ) αριθ. 

608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 304 της 

22.11.2011, σ. 18). 

Or. it 

 

Τροπολογία  117 

Sirpa Pietikäinen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (7 α) Σύμφωνα με την Σύσταση της 

Επιτροπής σχετικά με τον ορισμό των 

νανοϋλικών (2011/696/ΕΕ), σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις και εφόσον 

αυτό δικαιολογείται από 

προβληματισμούς για το περιβάλλον, την 

υγεία, την ασφάλεια ή την 

ανταγωνιστικότητα, το κατώφλι 

κατανομής αριθμητικού μεγέθους του 

50% μπορεί να αντικατασταθεί από 

κατώφλι μεταξύ 1 και 50%. Λόγω των 

υφιστάμενων αβεβαιοτήτων σχετικά με 

την ασφάλεια, θα πρέπει να εξεταστεί το 

ενδεχόμενο καθορισμού χαμηλότερης 

τιμής κατωφλίου για τον αριθμό 

νανοσωματιδίων, π.χ. 10%, όπως 

προτάθηκε από την επιστημονική 

επιτροπή της EFSA, για εφαρμογές που 

σχετίζονται με τρόφιμα, αντί της τιμής 

που προτείνεται επί του παρόντος (50%). 
 

Or. en 
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Τροπολογία  118 

Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(8) Οι βιταμίνες, τα ανόργανα συστατικά 

και άλλες ουσίες που προορίζονται για 

χρήση σε συμπληρώματα διατροφής ή για 

προσθήκη σε τρόφιμα όπως τα 

παρασκευάσματα για βρέφη και τα 

παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 

ηλικίας, τα μεταποιημένα τρόφιμα με 

βάση τα δημητριακά και οι παιδικές 

τροφές και τα τρόφιμα για ειδικούς 

ιατρικούς σκοπούς και ως υποκατάστατα 

του συνόλου του διαιτολογίου για τον 

έλεγχο του σωματικού βάρους διέπονται 

από τους κανόνες που θεσπίζονται στην 

οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17, στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου18 και στον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19. Οι 

ουσίες αυτές πρέπει επίσης να 

αξιολογούνται σύμφωνα με τους κανόνες 

που καθορίζονται στον παρόντα 

κανονισμό, όταν εμπίπτουν στον ορισμό 

των νέων τροφίμων που προβλέπεται στον 

παρόντα κανονισμό. 

(8) Οι βιταμίνες, τα ανόργανα συστατικά 

και άλλες ουσίες που προορίζονται για 

χρήση σε συμπληρώματα διατροφής ή για 

προσθήκη σε τρόφιμα και ως 

υποκατάστατα του συνόλου του 

διαιτολογίου για τον έλεγχο του 

σωματικού βάρους διέπονται από τους 

κανόνες που θεσπίζονται στην οδηγία 

2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου17, στον 

κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου18 και στον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 609/2013 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου19. Οι 

ουσίες αυτές πρέπει επίσης να 

αξιολογούνται σύμφωνα με τους κανόνες 

που καθορίζονται στον παρόντα 

κανονισμό, όταν εμπίπτουν στον ορισμό 

των νέων τροφίμων που προβλέπεται στον 

παρόντα κανονισμό. Τα παρασκευάσματα 

για βρέφη και τα παρασκευάσματα 

δεύτερης βρεφικής ηλικίας, τα 

μεταποιημένα τρόφιμα με βάση τα 

δημητριακά και οι παιδικές τροφές και 

τα τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς 

σκοπούς θα αποτελέσουν αντικείμενο 

ειδικού κανονισμού λαμβάνοντας ιδίως 

υπόψη την ιδιαίτερα εύθραυστη 

κατάσταση των συγκεκριμένων 

καταναλωτών. 

__________________ __________________ 

17 Οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

10ης Ιουνίου 2002, για την προσέγγιση 

των νομοθεσιών των κρατών μελών περί 

των συμπληρωμάτων διατροφής (ΕΕ L 

17 Οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

10ης Ιουνίου 2002, για την προσέγγιση 

των νομοθεσιών των κρατών μελών περί 

των συμπληρωμάτων διατροφής (ΕΕ L 
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183, 12.7.2002, σ. 51). 183, 12.7.2002, σ. 51). 

18 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, 

σχετικά με την προσθήκη βιταμινών και 

ανόργανων συστατικών και ορισμένων 

άλλων ουσιών στα τρόφιμα (ΕΕ L 404 της 

30.12.2006, σ.26). 

18 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, 

σχετικά με την προσθήκη βιταμινών και 

ανόργανων συστατικών και ορισμένων 

άλλων ουσιών στα τρόφιμα (ΕΕ L 404 της 

30.12.2006, σ.26). 

19 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για τα 

τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη 

και μικρά παιδιά και για τα τρόφιμα που 

προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς 

σκοπούς, και ως υποκατάστατα του 

συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο 

του σωματικού βάρους και για την 

κατάργηση της οδηγίας 92/52/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 

96/8/ΕΚ, 1999/21/ΕΚ, 2006/125/ΕΚ και 

2006/141/ΕΚ, της οδηγίας 2009/39/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και των κανονισμών της 

Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 41/2009 και (ΕΚ) 

αριθ. 953/2009 (ΕΕ L 181 της 29.6.2013, 

σ. 35). 

19 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 609/2013 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για τα 

τρόφιμα τα οποία προορίζονται για βρέφη 

και μικρά παιδιά και για τα τρόφιμα που 

προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς 

σκοπούς, και ως υποκατάστατα του 

συνόλου του διαιτολογίου για τον έλεγχο 

του σωματικού βάρους και για την 

κατάργηση της οδηγίας 92/52/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 

96/8/ΕΚ, 1999/21/ΕΚ, 2006/125/ΕΚ και 

2006/141/ΕΚ, της οδηγίας 2009/39/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και των κανονισμών της 

Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 41/2009 και (ΕΚ) 

αριθ. 953/2009 (ΕΕ L 181 της 29.6.2013, 

σ. 35). 

Or. fr 

 

Τροπολογία  119 

Pavel Poc 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8 a) Τα τρόφιμα με νέα ή σκοπίμως 

τροποποιημένη μοριακή δομή, τα 

τρόφιμα που περιέχουν, αποτελούνται, ή 

έχουν παραχθεί από μικροοργανισμούς, 

μύκητες ή φύκια, τρόφιμα προερχόμενα 

από ιστοκαλλιέργεια ή 

κυτταροκαλλιέργεια, τα τρόφιμα που 

περιέχουν, αποτελούνται ή έχουν 
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απομονωθεί ή παραχθεί από φυτά ή ζώα 

ή μέρη αυτών, εκτός από ζώα και φυτά 

που έχουν ληφθεί από παραδοσιακές 

πρακτικές πολλαπλασιασμού ή 

αναπαραγωγής και έχουν ιστορικό 

ασφαλούς χρήσης εντός της αγοράς της 

Ένωσης, θα πρέπει να θεωρούνται νέα 

τρόφιμα όπως ορίζονται στον παρόντα 

κανονισμό. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τροποποίηση για λόγους συνέπειας. 

 

Τροπολογία  120 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Lynn Boylan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (8 a) Τα τρόφιμα με νέα ή σκόπιμα 

τροποποιημένη μοριακή δομή, τα 

τρόφιμα που αποτελούνται ή έχουν 

απομονωθεί από μικροοργανισμούς, 

μύκητες ή φύκια, νέα στελέχη 

μικροοργανισμών χωρίς ιστορικό 

ασφαλούς χρήσης και συμπυκνώματα 

ουσιών που συνήθως εμφανίζονται σε 

φυτά θα πρέπει να θεωρούνται νέα 

τρόφιμα όπως ορίζονται στον παρόντα 

κανονισμό. 
 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι σκόπιμο να επαναφέρουμε την τροπολογία αυτή, που είχε περιληφθεί στη δεύτερη 
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ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2010. 

 

Τροπολογία  121 

Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 9 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(9) Τυχόν σημαντική αλλαγή στη 

διαδικασία παραγωγής μιας ουσίας που 

έχει χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την 

οδηγία 2002/46/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1925/2006 ή τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 609/2013, ή τυχόν αλλαγή στο 

μέγεθος των σωματιδίων της εν λόγω 

ουσίας, π.χ. μέσω της νανοτεχνολογίας, 

μπορεί να έχει αντίκτυπο στα τρόφιμα και, 

συνεπώς, στην ασφάλεια των τροφίμων. 

Κατά συνέπεια, με βάση τον παρόντα 

κανονισμό, η ουσία αυτή θα πρέπει να 

θεωρείται νέο τρόφιμο και θα πρέπει να 

επαναξιολογηθεί, πρώτον, σύμφωνα με τον 

παρόντα κανονισμό και, στη συνέχεια, 

σύμφωνα με την οικεία ειδική νομοθεσία. 

(9) Τυχόν σημαντική αλλαγή στη 

διαδικασία παραγωγής μιας ουσίας που 

έχει χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με την 

οδηγία 2002/46/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΚ) 

αριθ. 1925/2006 ή τον κανονισμό (ΕΕ) 

αριθ. 609/2013, έχει αντίκτυπο στα 

τρόφιμα, και, συνεπώς, στην ασφάλεια των 

τροφίμων, στην ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον. Κατά συνέπεια, με βάση τον 

παρόντα κανονισμό, η ουσία αυτή θα 

πρέπει να θεωρείται νέο τρόφιμο και θα 

πρέπει να επαναξιολογηθεί, πρώτον, 

σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και, 

στη συνέχεια, σύμφωνα με την οικεία 

ειδική νομοθεσία. Σε περίπτωση αλλαγής 

του μεγέθους των σωματιδίων της εν 

λόγω ουσίας, π.χ. μέσω της προσφυγής 

στην νανοτεχνολογία, αυτή η ουσία 

πρέπει να απαγορευθεί. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  122 

Nicola Caputo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(10) Εάν, πριν από τις 15 Μαΐου 1997, ένα 

τρόφιμο χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά 

ως ή σε συμπλήρωμα διατροφής, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της 

(10) Εάν, πριν από τις 15 Μαΐου 1997, ένα 

τρόφιμο χρησιμοποιούνταν αποκλειστικά 

ως ή σε συμπλήρωμα διατροφής, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της 
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οδηγίας 2002/46/ΕΚ, θα πρέπει να 

επιτρέπεται η διάθεσή του στην αγορά της 

Ένωσης μετά την εν λόγω ημερομηνία για 

την ίδια χρήση, χωρίς να θεωρείται νέο 

τρόφιμο για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού. Ωστόσο, αυτή η χρήση του 

τροφίμου ως συμπληρώματος διατροφής ή 

σε συμπλήρωμα διατροφής δεν θα πρέπει 

να λαμβάνεται υπόψη για την αξιολόγηση 

του κατά πόσον το εν λόγω τρόφιμο 

χρησιμοποιήθηκε ευρέως για ανθρώπινη 

κατανάλωση εντός της Ένωσης πριν από 

τις 15 Μαΐου 1997. Συνεπώς, οι χρήσεις 

του συγκεκριμένου τροφίμου, πέραν των 

χρήσεων ως συμπληρώματος διατροφής ή 

σε συμπλήρωμα διατροφής, θα πρέπει να 

διέπονται από τον παρόντα κανονισμό. 

οδηγίας 2002/46/ΕΚ, θα πρέπει να 

επιτρέπεται η διάθεσή του στην αγορά της 

Ένωσης μετά την εν λόγω ημερομηνία για 

την ίδια χρήση, χωρίς να θεωρείται νέο 

τρόφιμο για τους σκοπούς του παρόντος 

κανονισμού. Ωστόσο, αυτή η χρήση του 

τροφίμου ως συμπληρώματος διατροφής ή 

σε συμπλήρωμα διατροφής δεν θα πρέπει 

να λαμβάνεται υπόψη για την αξιολόγηση 

του κατά πόσον το εν λόγω τρόφιμο 

χρησιμοποιήθηκε ευρέως για ανθρώπινη 

κατανάλωση, υπό την έννοια της 

εμπορικής διάθεσης από σουπερμάρκετ, 

πρατήρια τροφίμων ή φαρμακεία, εντός 

της Ένωσης πριν από τις 15 Μαΐου 1997. 

Συνεπώς, οι χρήσεις του συγκεκριμένου 

τροφίμου, πέραν των χρήσεων ως 

συμπληρώματος διατροφής ή σε 

συμπλήρωμα διατροφής, θα πρέπει να 

διέπονται από τον παρόντα κανονισμό. 

Or. en 

 

Τροπολογία  123 

Pavel Poc 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (10 α) Τα τρόφιμα που προέρχονται από 

κλωνοποιημένα ζώα έχουν ρυθμιστεί από 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.258/1997. Έχει 

κρίσιμη σημασία να μην προκύπτει 

νομική ασάφεια όσον αφορά την διάθεση 

στην αγορά τροφίμων που προέρχονται 

από κλωνοποιημένα ζώα και/ή τους 

απογόνους τους. Έως ότου αρχίσει να 

ισχύει η ειδική νομοθεσία για τρόφιμα 

που προέρχονται από κλωνοποιημένα 

ζώα, τα τρόφιμα αυτά πρέπει να 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού υπό τον όρο ότι, 

όταν διατίθενται στην αγορά εντός της 

Ένωσης, να φέρουν την κατάλληλη 
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επισήμανση για τον τελικό καταναλωτή.  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Τροποποίηση για λόγους συνέπειας. 

 

Τροπολογία  124 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Η διάθεση παραδοσιακών τροφίμων 

από τρίτες χώρες στην αγορά της ΕΕ θα 

πρέπει να διευκολυνθεί, στις περιπτώσεις 

όπου το ιστορικό ασφαλούς χρήσης στην 

τρίτη χώρα είναι αποδεδειγμένο. Τα 

τρόφιμα αυτά θα πρέπει να έχουν 

καταναλωθεί σε τρίτη χώρα για 

τουλάχιστον 25 έτη στο πλαίσιο της 

συνήθους διατροφής μεγάλου μέρους του 

πληθυσμού της χώρας. Το ιστορικό 

ασφαλούς χρήσης των τροφίμων δεν θα 

πρέπει να περιλαμβάνει μη διατροφικές 

χρήσεις ούτε χρήσεις που δεν έχουν σχέση 

με κανονικό διαιτολόγιο. 

(11) Η διάθεση παραδοσιακών τροφίμων 

από τρίτες χώρες στην αγορά της ΕΕ θα 

πρέπει να περιοριστεί και να αυξηθούν οι 

έλεγχοι αυτών των τροφίμων, ακόμη και 

στις περιπτώσεις όπου το ιστορικό 

ασφαλούς χρήσης στην τρίτη χώρα είναι 

αποδεδειγμένο. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  125 

Sirpa Pietikäinen 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Η διάθεση παραδοσιακών τροφίμων 

από τρίτες χώρες στην αγορά της ΕΕ θα 

(11) Η διάθεση παραδοσιακών τροφίμων 

από τρίτες χώρες, όπως π.χ., έντομα, στην 



 

PE539.826v01-00 32/82 AM\1037316EL.doc 

EL 

πρέπει να διευκολυνθεί, στις περιπτώσεις 

όπου το ιστορικό ασφαλούς χρήσης στην 

τρίτη χώρα είναι αποδεδειγμένο. Τα 

τρόφιμα αυτά θα πρέπει να έχουν 

καταναλωθεί σε τρίτη χώρα για 

τουλάχιστον 25 έτη στο πλαίσιο της 

συνήθους διατροφής μεγάλου μέρους του 

πληθυσμού της χώρας. Το ιστορικό 

ασφαλούς χρήσης των τροφίμων δεν θα 

πρέπει να περιλαμβάνει μη διατροφικές 

χρήσεις ούτε χρήσεις που δεν έχουν σχέση 

με κανονικό διαιτολόγιο. 

αγορά της ΕΕ θα πρέπει να διευκολυνθεί, 

στις περιπτώσεις όπου το ιστορικό 

ασφαλούς χρήσης στην τρίτη χώρα είναι 

αποδεδειγμένο. Τα τρόφιμα αυτά θα πρέπει 

να έχουν καταναλωθεί σε τρίτη χώρα για 

τουλάχιστον 25 έτη στο πλαίσιο της 

συνήθους διατροφής μεγάλου μέρους του 

πληθυσμού της χώρας. Το ιστορικό 

ασφαλούς χρήσης των τροφίμων δεν θα 

πρέπει να περιλαμβάνει μη διατροφικές 

χρήσεις ούτε χρήσεις που δεν έχουν σχέση 

με κανονικό διαιτολόγιο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  126 

Eleonora Evi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Η διάθεση παραδοσιακών τροφίμων 

από τρίτες χώρες στην αγορά της ΕΕ θα 

πρέπει να διευκολυνθεί, στις περιπτώσεις 

όπου το ιστορικό ασφαλούς χρήσης στην 

τρίτη χώρα είναι αποδεδειγμένο. Τα 

τρόφιμα αυτά θα πρέπει να έχουν 

καταναλωθεί σε τρίτη χώρα για 

τουλάχιστον 25 έτη στο πλαίσιο της 

συνήθους διατροφής μεγάλου μέρους του 

πληθυσμού της χώρας. Το ιστορικό 

ασφαλούς χρήσης των τροφίμων δεν θα 

πρέπει να περιλαμβάνει μη διατροφικές 

χρήσεις ούτε χρήσεις που δεν έχουν σχέση 

με κανονικό διαιτολόγιο. 

(11) Η διάθεση παραδοσιακών τροφίμων 

από τρίτες χώρες στην αγορά της ΕΕ θα 

πρέπει να διευκολυνθεί, στις περιπτώσεις 

όπου το ιστορικό ασφαλούς χρήσης στην 

τρίτη χώρα είναι αποδεδειγμένο. Τα 

τρόφιμα αυτά θα πρέπει να έχουν 

καταναλωθεί σε τρίτη χώρα για 

τουλάχιστον 50 έτη στο πλαίσιο της 

συνήθους διατροφής σημαντικού μέρους 

του πληθυσμού της χώρας. Το ιστορικό 

ασφαλούς χρήσης των τροφίμων δεν θα 

πρέπει να περιλαμβάνει μη διατροφικές 

χρήσεις ούτε χρήσεις που δεν έχουν σχέση 

με κανονικό διαιτολόγιο. 

Or. it 

 

Τροπολογία  127 

Pavel Poc 
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Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Η διάθεση παραδοσιακών τροφίμων 

από τρίτες χώρες στην αγορά της ΕΕ θα 

πρέπει να διευκολυνθεί, στις περιπτώσεις 

όπου το ιστορικό ασφαλούς χρήσης στην 

τρίτη χώρα είναι αποδεδειγμένο. Τα 

τρόφιμα αυτά θα πρέπει να έχουν 

καταναλωθεί σε τρίτη χώρα για 

τουλάχιστον 25 έτη στο πλαίσιο της 

συνήθους διατροφής μεγάλου μέρους του 

πληθυσμού της χώρας. Το ιστορικό 

ασφαλούς χρήσης των τροφίμων δεν θα 

πρέπει να περιλαμβάνει μη διατροφικές 

χρήσεις ούτε χρήσεις που δεν έχουν σχέση 

με κανονικό διαιτολόγιο. 

(11) Η διάθεση παραδοσιακών τροφίμων 

από τρίτες χώρες στην αγορά της ΕΕ θα 

πρέπει να διευκολυνθεί, στις περιπτώσεις 

όπου το ιστορικό ασφαλούς χρήσης στην 

τρίτη χώρα είναι αποδεδειγμένο. Τα 

τρόφιμα αυτά θα πρέπει να έχουν 

καταναλωθεί σε τρίτη χώρα για 

τουλάχιστον 25 έτη όπως ορίζεται στην 

επιστημονική και τεχνική καθοδήγηση 

που θα εκδώσει η Ευρωπαϊκή Αρχή για 

την Ασφάλεια των Τροφίμων ("EFSA"). 

Το ιστορικό ασφαλούς χρήσης των 

τροφίμων δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει 

μη διατροφικές χρήσεις ούτε χρήσεις που 

δεν έχουν σχέση με κανονικό διαιτολόγιο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Για το «ιστορικό ασφαλούς χρήσης τροφίμων» θα πρέπει να υποβληθούν από την EFSA 

απαιτήσεις δεδομένων καθώς και σαφέστερα κριτήρια σχετικά με το σημαίνει «ιστορικό 

ασφαλούς χρήσης τροφίμων».  

 

Τροπολογία  128 

Nicola Caputo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(11) Η διάθεση παραδοσιακών τροφίμων 

από τρίτες χώρες στην αγορά της ΕΕ θα 

πρέπει να διευκολυνθεί, στις περιπτώσεις 

όπου το ιστορικό ασφαλούς χρήσης στην 

τρίτη χώρα είναι αποδεδειγμένο. Τα 

τρόφιμα αυτά θα πρέπει να έχουν 

καταναλωθεί σε τρίτη χώρα για 

τουλάχιστον 25 έτη στο πλαίσιο της 

(11) Η διάθεση παραδοσιακών τροφίμων 

από τρίτες χώρες στην αγορά της ΕΕ θα 

πρέπει να διευκολυνθεί, στις περιπτώσεις 

όπου το ιστορικό ασφαλούς χρήσης στην 

τρίτη χώρα είναι αποδεδειγμένο. Τα 

τρόφιμα αυτά θα πρέπει να έχουν 

καταναλωθεί σε τρίτη χώρα για 

τουλάχιστον 25 έτη στο πλαίσιο της 
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συνήθους διατροφής μεγάλου μέρους του 

πληθυσμού της χώρας. Το ιστορικό 

ασφαλούς χρήσης των τροφίμων δεν θα 

πρέπει να περιλαμβάνει μη διατροφικές 

χρήσεις ούτε χρήσεις που δεν έχουν σχέση 

με κανονικό διαιτολόγιο. 

συνήθους διατροφής μεγάλου μέρους του 

πληθυσμού της χώρας. Το ιστορικό 

ασφαλούς χρήσης των τροφίμων δεν θα 

πρέπει να περιλαμβάνει μη διατροφικές 

χρήσεις ούτε χρήσεις που δεν έχουν σχέση 

με κανονικό διαιτολόγιο. Τα παραδοσιακά 

τρόφιμα από τρίτες χώρες πρέπει 

αυτομάτως να υποβάλλονται σε πλήρη 

αξιολόγηση του κινδύνου από την EFSA 

στην αρχή της διαδικασίας, ακόμη και αν 

δεν υποβληθούν αιτιολογημένες 

αντιρρήσεις ως προς την ασφάλεια.  

Or. en 

 

Τροπολογία  129 

Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

  

 (11 α) Ο καθορισμός του κατά πόσον ένα 

είδος διατροφής χρησιμοποιήθηκε για 

ανθρώπινη κατανάλωση σε σημαντικό 

βαθμό από τον πληθυσμό μιας τρίτης 

χώρας θα πρέπει να βασίζεται σε 

πληροφορίες υποβαλλόμενες από τις 

επιχειρήσεις τροφίμων και, όπου 

απαιτείται, να στηρίζεται από άλλες 

πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στις 

τρίτες χώρες. Αν οι πληροφορίες για την 

ανθρώπινη κατανάλωση είναι 

ανεπαρκείς, θα πρέπει να καθιερωθεί μια 

απλή και διαφανής διαδικασία για τη 

συλλογή αυτών των πληροφοριών, με τη 

συμμετοχή της Επιτροπής, της EFSA και 

των επιχειρήσεων του τομέα τροφίμων. 

Θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές 

αρμοδιότητες στην Επιτροπή, ώστε να 

καθορίσει τα διαδικαστικά στάδια μιας 

τέτοιας διαδικασίας διαβούλευσης. 
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Or. fr 

Αιτιολόγηση 

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

 

Τροπολογία  130 

Lynn Boylan 
εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Αξίζει να διευκρινιστεί ότι τα τρόφιμα 

από τρίτες χώρες που λογίζονται ως νέα 

τρόφιμα στην Ένωση θα πρέπει να 

θεωρούνται παραδοσιακά τρόφιμα από 

τρίτες χώρες μόνο όταν προέρχονται από 

την πρωτογενή παραγωγή, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ.178/2002, ανεξάρτητα από το αν 

είναι μεταποιημένα ή μη μεταποιημένα 

τρόφιμα. Ως εκ τούτου, αν έχει 

εφαρμοστεί στα συγκεκριμένα τρόφιμα 
μια νέα μέθοδος παραγωγής ή αν τα 

τρόφιμα περιέχουν ή αποτελούνται από 

«τεχνολογικά επεξεργασμένα νανοϋλικά», 

όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 

στοιχείο κ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1169/2011, τα τρόφιμα δεν θα πρέπει να 

θεωρούνται παραδοσιακά. 

(12) Αξίζει να διευκρινιστεί ότι τα τρόφιμα 

από τρίτες χώρες που λογίζονται ως νέα 

τρόφιμα στην Ένωση θα πρέπει να 

θεωρούνται παραδοσιακά τρόφιμα από 

τρίτες χώρες μόνο όταν προέρχονται από 

την πρωτογενή παραγωγή, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ.178/2002, και είναι είτε μη 

μεταποιημένα ή έχουν υποστεί μια 

πρωτογενή διαδικασία. Ωστόσο, στην 

περίπτωση δευτερογενούς διαδικασίας 

που περιλαμβάνει το συνδυασμό 

τροφίμων κατά συγκεκριμένο τρόπο ώστε 

να αλλάξει τις ιδιότητες του τροφίμου ή 

που περιλαμβάνει μια νέα μέθοδο 

παραγωγής ή αν τα τρόφιμα περιέχουν ή 

αποτελούνται από «τεχνολογικά 

επεξεργασμένα νανοϋλικά», όπως 

ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 

στοιχείο κ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1169/2011, τα τρόφιμα δεν θα πρέπει να 

θεωρούνται παραδοσιακά. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Σχεδόν όλα τα τρόφιμα προέρχονται από πρωτογενή παραγωγή. Σκοπός αυτής της κατηγορίας 

είναι να επιτραπεί στα παραδοσιακά τρόφιμα όπως φρούτα, χυμοί και σπόροι να εισέλθουν 

στην αγορά της ΕΕ μετά από μια λιγότερο επαχθή διαδικασία αίτησης. Θα πρέπει ως εκ τούτου 

να διευκρινισθεί, για την βιομηχανία και τους καταναλωτές, το είδος της διαδικασίας που 
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επιτρέπεται που δεν θα αλλοιώνει τις ιδιότητες του εν λόγω τροφίμου. 

 

Τροπολογία  131 

Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Αξίζει να διευκρινιστεί ότι τα τρόφιμα 

από τρίτες χώρες που λογίζονται ως νέα 

τρόφιμα στην Ένωση θα πρέπει να 

θεωρούνται παραδοσιακά τρόφιμα από 

τρίτες χώρες μόνο όταν προέρχονται από 

την πρωτογενή παραγωγή, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ.178/2002, ανεξάρτητα από το αν είναι 

μεταποιημένα ή μη μεταποιημένα τρόφιμα. 

Ως εκ τούτου, αν έχει εφαρμοστεί στα 

συγκεκριμένα τρόφιμα μια νέα μέθοδος 

παραγωγής ή αν τα τρόφιμα περιέχουν ή 

αποτελούνται από «τεχνολογικά 

επεξεργασμένα νανοϋλικά», όπως 

ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 

στοιχείο κ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1169/2011, τα τρόφιμα δεν θα πρέπει να 

θεωρούνται παραδοσιακά. 

(12) Αξίζει να διευκρινιστεί ότι τα τρόφιμα 

από τρίτες χώρες που λογίζονται ως νέα 

τρόφιμα στην Ένωση θα πρέπει να 

θεωρούνται παραδοσιακά τρόφιμα από 

τρίτες χώρες μόνο όταν προέρχονται από 

την πρωτογενή παραγωγή, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ.178/2002, ανεξάρτητα από το αν είναι 

μεταποιημένα ή μη μεταποιημένα τρόφιμα. 

Ως εκ τούτου, αν έχει εφαρμοστεί στα 

συγκεκριμένα τρόφιμα μια νέα μέθοδος 

που δεν είχε χρησιμοποιηθεί παλαιότερα 
ή αν τα τρόφιμα περιέχουν ή αποτελούνται 

από «τεχνολογικά επεξεργασμένα 

νανοϋλικά», όπως ορίζονται στο άρθρο 2 

παράγραφος 2 στοιχείο κ) του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1169/2011, τα τρόφιμα δεν θα 

πρέπει να θεωρούνται παραδοσιακά. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  132 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Lynn Boylan, Stefan Eck 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Αξίζει να διευκρινιστεί ότι τα τρόφιμα 

από τρίτες χώρες που λογίζονται ως νέα 

(12) Αξίζει να διευκρινιστεί ότι τα τρόφιμα 

από τρίτες χώρες που λογίζονται ως νέα 
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τρόφιμα στην Ένωση θα πρέπει να 

θεωρούνται παραδοσιακά τρόφιμα από 

τρίτες χώρες μόνο όταν προέρχονται από 

την πρωτογενή παραγωγή, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ.178/2002, ανεξάρτητα από το αν είναι 

μεταποιημένα ή μη μεταποιημένα τρόφιμα. 

Ως εκ τούτου, αν έχει εφαρμοστεί στα 

συγκεκριμένα τρόφιμα μια νέα μέθοδος 

παραγωγής ή αν τα τρόφιμα περιέχουν ή 

αποτελούνται από «τεχνολογικά 

επεξεργασμένα νανοϋλικά», όπως 

ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 

στοιχείο κ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1169/2011, τα τρόφιμα δεν θα πρέπει να 

θεωρούνται παραδοσιακά. 

τρόφιμα στην Ένωση θα πρέπει να 

θεωρούνται παραδοσιακά τρόφιμα από 

τρίτες χώρες μόνο όταν προέρχονται από 

την πρωτογενή παραγωγή, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ.178/2002, ανεξάρτητα από το αν είναι 

μεταποιημένα ή μη μεταποιημένα τρόφιμα. 

Ως εκ τούτου, αν έχει εφαρμοστεί στα 

συγκεκριμένα τρόφιμα μια νέα μέθοδος 

παραγωγής ή αν τα τρόφιμα περιέχουν ή 

αποτελούνται από «τεχνολογικά 

επεξεργασμένα νανοϋλικά», τα τρόφιμα 

δεν θα πρέπει να θεωρούνται 

παραδοσιακά. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Όσον αφορά τον ορισμό των νανοϋλικών, η παραπομπή στον κανονισμό 1169/2011 δεν είναι η 

ενδεδειγμένη, δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος κανονισμός αφορά τη σήμανση, ενώ ο παρών 

κανονισμός αφορά την εκτίμηση κινδύνου. Η EFSA αναγνωρίζει τις αβεβαιότητες και συνιστά 

όριο 10% για νανοεφαρμογές σχετικές με τρόφιμα. Αν εφαρμοστεί το όριο του 50% και για 

σκοπούς αξιολόγησης κινδύνου, υπάρχει σοβαρός κίνδυνος, κάποια νανοϋλικά να μην 

καλυφθούν από τον ορισμό και να μην υπόκεινται σε αξιολόγηση κινδύνου. 

 

Τροπολογία  133 

Nicola Caputo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Αξίζει να διευκρινιστεί ότι τα τρόφιμα 

από τρίτες χώρες που λογίζονται ως νέα 

τρόφιμα στην Ένωση θα πρέπει να 

θεωρούνται παραδοσιακά τρόφιμα από 

τρίτες χώρες μόνο όταν προέρχονται από 

την πρωτογενή παραγωγή, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ.178/2002, ανεξάρτητα από το αν είναι 

μεταποιημένα ή μη μεταποιημένα τρόφιμα. 

(12) Αξίζει να διευκρινιστεί ότι τα τρόφιμα 

από τρίτες χώρες που λογίζονται ως νέα 

τρόφιμα στην Ένωση θα πρέπει να 

θεωρούνται παραδοσιακά τρόφιμα από 

τρίτες χώρες μόνο όταν προέρχονται από 

την πρωτογενή παραγωγή, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ.178/2002, ανεξάρτητα από το αν είναι 

μεταποιημένα ή μη μεταποιημένα τρόφιμα. 
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Ως εκ τούτου, αν έχει εφαρμοστεί στα 

συγκεκριμένα τρόφιμα μια νέα μέθοδος 

παραγωγής ή αν τα τρόφιμα περιέχουν ή 

αποτελούνται από «τεχνολογικά 

επεξεργασμένα νανοϋλικά», όπως 

ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 

στοιχείο κ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1169/2011, τα τρόφιμα δεν θα πρέπει να 

θεωρούνται παραδοσιακά. 

Ως εκ τούτου, αν έχει εφαρμοστεί στα 

συγκεκριμένα τρόφιμα μια νέα μέθοδος 

παραγωγής, ή αν τα τρόφιμα περιέχουν ή 

αποτελούνται από «τεχνολογικά 

επεξεργασμένα νανοϋλικά», τα τρόφιμα 

δεν θα πρέπει να θεωρούνται 

παραδοσιακά. 

Or. en 

 

Τροπολογία  134 

Eleonora Evi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 12 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(12) Αξίζει να διευκρινιστεί ότι τα τρόφιμα 

από τρίτες χώρες που λογίζονται ως νέα 

τρόφιμα στην Ένωση θα πρέπει να 

θεωρούνται παραδοσιακά τρόφιμα από 

τρίτες χώρες μόνο όταν προέρχονται από 

την πρωτογενή παραγωγή, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ.178/2002, ανεξάρτητα από το αν είναι 

μεταποιημένα ή μη μεταποιημένα τρόφιμα. 

Ως εκ τούτου, αν έχει εφαρμοστεί στα 

συγκεκριμένα τρόφιμα μια νέα μέθοδος 

παραγωγής ή αν τα τρόφιμα περιέχουν ή 

αποτελούνται από «τεχνολογικά 

επεξεργασμένα νανοϋλικά», όπως 

ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 

στοιχείο κ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1169/2011, τα τρόφιμα δεν θα πρέπει να 

θεωρούνται παραδοσιακά. 

(12) Αξίζει να διευκρινιστεί ότι τα τρόφιμα 

από τρίτες χώρες που λογίζονται ως νέα 

τρόφιμα στην Ένωση θα πρέπει να 

θεωρούνται παραδοσιακά τρόφιμα από 

τρίτες χώρες μόνο όταν προέρχονται από 

την πρωτογενή παραγωγή, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ.178/2002, ανεξάρτητα από το αν είναι 

μεταποιημένα ή μη μεταποιημένα τρόφιμα. 

Ως εκ τούτου, αν έχει εφαρμοστεί στα 

συγκεκριμένα τρόφιμα μια νέα μέθοδος 

παραγωγής ή αν τα τρόφιμα περιέχουν ή 

αποτελούνται από «τεχνολογικά 

επεξεργασμένα νανοϋλικά», όπως 

ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 

στοιχείο κ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1169/2011, σε ποσοστά ίσα ή ανώτερα 

του 10% του βάρους ή του όγκου 

υπολογιζόμενου με βάση το άθροισμα των 

ποσοστών που υπάρχουν στα μεμονωμένα 

συστατικά, τα τρόφιμα δεν θα πρέπει να 

θεωρούνται παραδοσιακά. 

Or. it 
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Τροπολογία  135 

Nicola Caputo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 13 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(13) Τα προϊόντα τροφίμων που έχουν 

παραχθεί από συστατικά τροφίμων τα 

οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

του παρόντος κανονισμού –ιδίως κατόπιν 

αλλαγής των συστατικών του τροφίμου, 

της σύνθεσης ή της ποσότητάς τους– δεν 

θα πρέπει να θεωρούνται νέα τρόφιμα. 

Ωστόσο, οι τροποποιήσεις ενός 

συστατικού τροφίμων, π.χ. τα επιλεκτικά 

εκχυλίσματα ή η χρήση άλλων μερών ενός 

φυτού, που δεν έχουν, προς το παρόν, 

χρησιμοποιηθεί ευρέως για ανθρώπινη 

κατανάλωση στην Ένωση, θα πρέπει να 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος κανονισμού. 

(13) Τα προϊόντα τροφίμων που έχουν 

παραχθεί από συστατικά τροφίμων τα 

οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

του παρόντος κανονισμού –ιδίως κατόπιν 

αλλαγής των συστατικών του τροφίμου, 

της σύνθεσης ή της ποσότητάς τους– δεν 

θα πρέπει να θεωρούνται νέα τρόφιμα. 

Ωστόσο, οι τροποποιήσεις ενός 

συστατικού τροφίμων, π.χ. τα επιλεκτικά 

εκχυλίσματα ή η χρήση άλλων μερών ενός 

φυτού, που δεν έχουν, προς το παρόν, 

χρησιμοποιηθεί ευρέως για ανθρώπινη 

κατανάλωση, υπό την έννοια της 

εμπορικής διάθεσης από σουπερμάρκετ, 

πρατήρια τροφίμων ή φαρμακεία, στην 

Ένωση, θα πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος κανονισμού. 

Or. en 

 

Τροπολογία  136 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Lynn Boylan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Θα πρέπει να ανατεθούν 

εκτελεστικές αρμοδιότητες στην 

Επιτροπή, ώστε να αποφασίζει κατά 

πόσον ένα συγκεκριμένο τρόφιμο εμπίπτει 

στον ορισμό των νέων τροφίμων και, ως 

εκ τούτου, διέπεται από τους κανόνες 

σχετικά με τα νέα τρόφιμα οι οποίοι 

διαγράφεται 
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καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Μια απόφαση για το πεδίο εφαρμογής είναι ουσιώδης για τον Κανονισμό και ως εκ τούτου δεν 

πρέπει να λαμβάνεται με εκτελεστικές πράξεις. 

 

Τροπολογία  137 

Pavel Poc 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 15 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(15) Θα πρέπει να ανατεθούν 

εκτελεστικές αρμοδιότητες στην 

Επιτροπή, ώστε να αποφασίζει κατά 

πόσον ένα συγκεκριμένο τρόφιμο εμπίπτει 

στον ορισμό των νέων τροφίμων και, ως 

εκ τούτου, διέπεται από τους κανόνες 

σχετικά με τα νέα τρόφιμα οι οποίοι 

καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό. 

διαγράφεται 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Μια απόφαση για το πεδίο εφαρμογής είναι ουσιώδης για τον Κανονισμό και ως εκ τούτου δεν 

πρέπει να λαμβάνεται με εκτελεστικές πράξεις. 

 

Τροπολογία  138 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Lynn Boylan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Ο καθορισμός τού κατά πόσον ένα 

τρόφιμο χρησιμοποιήθηκε ευρέως για 

ανθρώπινη κατανάλωση εντός της Ένωσης 

πριν από τις 15 Μαΐου 1997 θα πρέπει να 

βασίζεται σε πληροφορίες που 

υποβάλλονται από τους υπευθύνους 

επιχειρήσεων τροφίμων και, κατά 

περίπτωση, να στηρίζεται από άλλα 

στοιχεία που είναι διαθέσιμα στα κράτη 

μέλη. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 

τροφίμων θα πρέπει να συμβουλεύονται τα 

κράτη μέλη εάν δεν είναι βέβαιοι για το 

καθεστώς των τροφίμων τα οποία 

προτίθενται να διαθέσουν στην αγορά. Αν 

δεν υπάρχουν πληροφορίες για την 

ανθρώπινη κατανάλωση πριν από τις 15 

Μαΐου 1997 ή οι υπάρχουσες σχετικές 

πληροφορίες είναι ανεπαρκείς, θα πρέπει 

να καθιερωθεί μια απλή και διαφανής 

διαδικασία για τη συλλογή αυτών των 

πληροφοριών, με τη συμμετοχή της 

Επιτροπής, των κρατών μελών και των 

υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων. Θα 

πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές 

αρμοδιότητες στην Επιτροπή, ώστε να 

καθορίσει τα διαδικαστικά στάδια μιας 

τέτοιας διαδικασίας διαβούλευσης. 

(16) Ο καθορισμός τού κατά πόσον ένα 

τρόφιμο χρησιμοποιήθηκε ευρέως για 

ανθρώπινη κατανάλωση εντός της Ένωσης 

πριν από τις 15 Μαΐου 1997 θα πρέπει να 

βασίζεται σε πληροφορίες που 

υποβάλλονται από τους υπευθύνους 

επιχειρήσεων τροφίμων και, κατά 

περίπτωση, να στηρίζεται από άλλα 

στοιχεία που είναι διαθέσιμα στα κράτη 

μέλη. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 

τροφίμων θα πρέπει να συμβουλεύονται τα 

κράτη μέλη εάν δεν είναι βέβαιοι για το 

καθεστώς των τροφίμων τα οποία 

προτίθενται να διαθέσουν στην αγορά. Αν 

δεν υπάρχουν πληροφορίες για την 

ανθρώπινη κατανάλωση πριν από τις 15 

Μαΐου 1997 ή οι υπάρχουσες σχετικές 

πληροφορίες είναι ανεπαρκείς, θα πρέπει 

να καθιερωθεί μια απλή και διαφανής 

διαδικασία για τη συλλογή αυτών των 

πληροφοριών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αυτή είναι μια βασική απόφαση και ως εκ τούτου δεν πρέπει να λαμβάνεται με εκτελεστικές 

πράξεις. 

 

Τροπολογία  139 

Eleonora Evi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 



 

PE539.826v01-00 42/82 AM\1037316EL.doc 

EL 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Ο καθορισμός τού κατά πόσον ένα 

τρόφιμο χρησιμοποιήθηκε ευρέως για 

ανθρώπινη κατανάλωση εντός της Ένωσης 

πριν από τις 15 Μαΐου 1997 θα πρέπει να 

βασίζεται σε πληροφορίες που 

υποβάλλονται από τους υπευθύνους 

επιχειρήσεων τροφίμων και, κατά 

περίπτωση, να στηρίζεται από άλλα 
στοιχεία που είναι διαθέσιμα στα κράτη 

μέλη. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 

τροφίμων θα πρέπει να συμβουλεύονται τα 

κράτη μέλη εάν δεν είναι βέβαιοι για το 

καθεστώς των τροφίμων τα οποία 

προτίθενται να διαθέσουν στην αγορά. Αν 

δεν υπάρχουν πληροφορίες για την 

ανθρώπινη κατανάλωση πριν από τις 15 

Μαΐου 1997 ή οι υπάρχουσες σχετικές 

πληροφορίες είναι ανεπαρκείς, θα πρέπει 

να καθιερωθεί μια απλή και διαφανής 

διαδικασία για τη συλλογή αυτών των 

πληροφοριών, με τη συμμετοχή της 

Επιτροπής, των κρατών μελών και των 

υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων. Θα 

πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές 

αρμοδιότητες στην Επιτροπή, ώστε να 

καθορίσει τα διαδικαστικά στάδια μιας 

τέτοιας διαδικασίας διαβούλευσης. 

(16) Ο καθορισμός τού κατά πόσον ένα 

τρόφιμο χρησιμοποιήθηκε ευρέως για 

ανθρώπινη κατανάλωση εντός της Ένωσης 

πριν από τις 15 Μαΐου 1997, θα πρέπει να 

βασίζεται σε πληροφορίες που 

υποβάλλονται από τους υπευθύνους 

επιχειρήσεων τροφίμων και σε στοιχεία 

που είναι διαθέσιμα στα κράτη μέλη. Οι 

υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων θα 

πρέπει να συμβουλεύονται τα κράτη μέλη 

εάν δεν είναι βέβαιοι για το καθεστώς των 

τροφίμων τα οποία προτίθενται να 

διαθέσουν στην αγορά. Αν δεν υπάρχουν 

πληροφορίες για την ανθρώπινη 

κατανάλωση πριν από τις 15 Μαΐου 1997 ή 

οι υπάρχουσες σχετικές πληροφορίες είναι 

ανεπαρκείς, το εν λόγω προϊόν πρέπει να 

θεωρηθεί νέο τρόφιμο. 

Or. it 

 

Τροπολογία  140 

Michel Dantin, Angélique Delahaye 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Ο καθορισμός τού κατά πόσον ένα 

τρόφιμο χρησιμοποιήθηκε ευρέως για 

ανθρώπινη κατανάλωση εντός της Ένωσης 

πριν από τις 15 Μαΐου 1997 θα πρέπει να 

βασίζεται σε πληροφορίες που 

(16) Ο καθορισμός τού κατά πόσον ένα 

τρόφιμο χρησιμοποιήθηκε ευρέως για 

ανθρώπινη κατανάλωση εντός της Ένωσης 

πριν από τις 15 Μαΐου 1997 θα πρέπει να 

βασίζεται σε πληροφορίες που 
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υποβάλλονται από τους υπευθύνους 

επιχειρήσεων τροφίμων και, κατά 

περίπτωση, να στηρίζεται από άλλα 

στοιχεία που είναι διαθέσιμα στα κράτη 

μέλη. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 

τροφίμων θα πρέπει να συμβουλεύονται τα 

κράτη μέλη εάν δεν είναι βέβαιοι για το 

καθεστώς των τροφίμων τα οποία 

προτίθενται να διαθέσουν στην αγορά. Αν 

δεν υπάρχουν πληροφορίες για την 

ανθρώπινη κατανάλωση πριν από τις 15 

Μαΐου 1997 ή οι υπάρχουσες σχετικές 

πληροφορίες είναι ανεπαρκείς, θα πρέπει 

να καθιερωθεί μια απλή και διαφανής 

διαδικασία για τη συλλογή αυτών των 

πληροφοριών, με τη συμμετοχή της 

Επιτροπής, των κρατών μελών και των 

υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων. Θα 

πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές 

αρμοδιότητες στην Επιτροπή, ώστε να 

καθορίσει τα διαδικαστικά στάδια μιας 

τέτοιας διαδικασίας διαβούλευσης. 

υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις 

τροφίμων και, κατά περίπτωση, να 

στηρίζεται από άλλα στοιχεία που είναι 

διαθέσιμα στα κράτη μέλη. Οι 

επιχειρήσεις τροφίμων θα πρέπει να 

συμβουλεύονται τα κράτη μέλη εάν δεν 

είναι βέβαιοι για το καθεστώς των 

τροφίμων τα οποία προτίθενται να 

διαθέσουν στην αγορά. Αν δεν υπάρχουν 

πληροφορίες για την ανθρώπινη 

κατανάλωση πριν από τις 15 Μαΐου 1997 ή 

οι υπάρχουσες σχετικές πληροφορίες είναι 

ανεπαρκείς, θα πρέπει να καθιερωθεί μια 

απλή και διαφανής διαδικασία για τη 

συλλογή αυτών των πληροφοριών, με τη 

συμμετοχή της Επιτροπής, των κρατών 

μελών και των επιχειρήσεων τροφίμων. Θα 

πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές 

αρμοδιότητες στην Επιτροπή, ώστε να 

καθορίσει τα διαδικαστικά στάδια μιας 

τέτοιας διαδικασίας διαβούλευσης. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Ο όρος «υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων» δεν ερμηνεύεται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα 

κράτη μέλη της Ένωσης. Για μια καλύτερη ασφάλεια δικαίου, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούμε 

τον όρο "επιχειρήσεις τροφίμων". 

 

Τροπολογία  141 

Nicola Caputo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 16 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(16) Ο καθορισμός τού κατά πόσον ένα 

τρόφιμο χρησιμοποιήθηκε ευρέως για 

ανθρώπινη κατανάλωση εντός της Ένωσης 

πριν από τις 15 Μαΐου 1997 θα πρέπει να 

βασίζεται σε πληροφορίες που 

υποβάλλονται από τους υπευθύνους 

(16) Ο καθορισμός τού κατά πόσον ένα 

είδος διατροφής χρησιμοποιήθηκε ευρέως 

για ανθρώπινη κατανάλωση, υπό την 

έννοια της εμπορικής διάθεσης από 

σουπερμάρκετ, πρατήρια τροφίμων ή 

φαρμακεία, εντός της Ένωσης πριν από τις 
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επιχειρήσεων τροφίμων και, κατά 

περίπτωση, να στηρίζεται από άλλα 

στοιχεία που είναι διαθέσιμα στα κράτη 

μέλη. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 

τροφίμων θα πρέπει να συμβουλεύονται τα 

κράτη μέλη εάν δεν είναι βέβαιοι για το 

καθεστώς των τροφίμων τα οποία 

προτίθενται να διαθέσουν στην αγορά. Αν 

δεν υπάρχουν πληροφορίες για την 

ανθρώπινη κατανάλωση πριν από τις 15 

Μαΐου 1997 ή οι υπάρχουσες σχετικές 

πληροφορίες είναι ανεπαρκείς, θα πρέπει 

να καθιερωθεί μια απλή και διαφανής 

διαδικασία για τη συλλογή αυτών των 

πληροφοριών, με τη συμμετοχή της 

Επιτροπής, των κρατών μελών και των 

υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων. Θα 

πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές 

αρμοδιότητες στην Επιτροπή, ώστε να 

καθορίσει τα διαδικαστικά στάδια μιας 

τέτοιας διαδικασίας διαβούλευσης. 

15 Μαΐου 1997 θα πρέπει να βασίζεται σε 

πληροφορίες υποβαλλόμενες από τους 

υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων και, 

όπου απαιτείται, να στηρίζεται από άλλες 

πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στα 

κράτη μέλη. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 

τροφίμων θα πρέπει να συμβουλεύονται τα 

κράτη μέλη εάν δεν είναι βέβαιοι για το 

καθεστώς των τροφίμων τα οποία 

προτίθενται να διαθέσουν στην αγορά. Αν 

δεν υπάρχουν πληροφορίες για την 

ανθρώπινη κατανάλωση πριν από τις 15 

Μαΐου 1997 ή οι υπάρχουσες σχετικές 

πληροφορίες είναι ανεπαρκείς, θα πρέπει 

να καθιερωθεί μια απλή και διαφανής 

διαδικασία για τη συλλογή αυτών των 

πληροφοριών, με τη συμμετοχή της 

Επιτροπής, των κρατών μελών και των 

υπευθύνων επιχειρήσεων τροφίμων. Θα 

πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές 

αρμοδιότητες στην Επιτροπή, ώστε να 

καθορίσει τα διαδικαστικά στάδια μιας 

τέτοιας διαδικασίας διαβούλευσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  142 

Elisabetta Gardini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Τα νέα τρόφιμα θα πρέπει να 

εγκρίνονται και να χρησιμοποιούνται μόνο 

εάν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται 

στον παρόντα κανονισμό. Τα νέα τρόφιμα 

θα πρέπει να είναι ασφαλή και η χρήση 

τους δεν θα πρέπει να παραπλανά τους 

καταναλωτές. Για τον λόγο αυτό, αν ένα 

νέο τρόφιμο πρόκειται να αντικαταστήσει 

κάποιο άλλο τρόφιμο, δεν θα πρέπει να 

διαφέρει από το τρόφιμο αυτό κατά τρόπο 

ώστε να έχει μικρότερη διατροφική αξία 

(17) Τα νέα τρόφιμα θα πρέπει να 

εγκρίνονται και να χρησιμοποιούνται μόνο 

εάν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται 

στον παρόντα κανονισμό. Τα νέα τρόφιμα 

θα πρέπει να είναι ασφαλή και η χρήση 

τους δεν θα πρέπει να παραπλανά τους 

καταναλωτές. Για τον λόγο αυτό, αν ένα 

νέο τρόφιμο πρόκειται να αντικαταστήσει 

κάποιο άλλο τρόφιμο, δεν θα πρέπει να 

διαφέρει από το τρόφιμο αυτό κατά τρόπο 

που να είναι λιγότερο ωφέλιμο για τους 
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για τους καταναλωτές. καταναλωτές. 

Or. it 

Αιτιολόγηση 

Λόγω της φύσης των νέων τροφίμων, τα πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα υπερβαίνουν 

ουσιαστικά τις διατροφικές ιδιότητες των τροφίμων και αφορούν τη σύνθεση του τροφίμου 

συνολικά. Προτείνεται συνεπώς να διαγραφούν οι λέξεις "μικρότερη διατροφική αξία" εφόσον 

δεν αντανακλούν όλα τα νέα στοιχεία που μπορεί να συνεπάγεται το νέο τρόφιμο. 

 

Τροπολογία  143 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Lynn Boylan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 17 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(17) Τα νέα τρόφιμα θα πρέπει να 

εγκρίνονται και να χρησιμοποιούνται μόνο 

εάν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται 

στον παρόντα κανονισμό. Τα νέα τρόφιμα 

θα πρέπει να είναι ασφαλή και η χρήση 

τους δεν θα πρέπει να παραπλανά τους 

καταναλωτές. Για τον λόγο αυτό, αν ένα 

νέο τρόφιμο πρόκειται να αντικαταστήσει 

κάποιο άλλο τρόφιμο, δεν θα πρέπει να 

διαφέρει από το τρόφιμο αυτό κατά τρόπο 

ώστε να έχει μικρότερη διατροφική αξία 

για τους καταναλωτές. 

(17) Τα νέα τρόφιμα θα πρέπει να 

εγκρίνονται και να χρησιμοποιούνται μόνο 

εάν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται 

στον παρόντα κανονισμό. Τα νέα τρόφιμα 

θα πρέπει να είναι ασφαλή, ωφέλιμα για 

τους καταναλωτές, και η χρήση τους δεν 

θα πρέπει να παραπλανά τους 

καταναλωτές. Για τον λόγο αυτό, αν ένα 

νέο τρόφιμο πρόκειται να αντικαταστήσει 

κάποιο άλλο τρόφιμο, δεν θα πρέπει να 

διαφέρει από το τρόφιμο αυτό κατά τρόπο 

ώστε να έχει μικρότερη διατροφική αξία 

για τους καταναλωτές. Η αξιολόγηση της 

ασφάλειας νέου τροφίμου θα πρέπει να 

βασίζεται στην αρχή της προφύλαξης 

όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

Είναι σκόπιμο να επαναφέρουμε την αναφορά στην αρχή της προφύλαξης, η οποία είχε 

περιληφθεί στη δεύτερη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από το 2010. Η απαίτηση να 

είναι ένα νέο προϊόν ωφέλιμο για τους καταναλωτές είναι κατ' αναλογία με τον κανονισμό για 

τα πρόσθετα τροφίμων 1333/2008 (Άρθρο 6 παρ. 2).  

 

Τροπολογία  144 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Lynn Boylan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Τα νέα τρόφιμα δεν θα πρέπει να 

διατίθενται στην αγορά ή να 

χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα για 

ανθρώπινη κατανάλωση, εκτός εάν 

συμπεριλαμβάνονται στον ενωσιακό 

κατάλογο νέων τροφίμων που επιτρέπεται 

να διατίθενται στην αγορά της Ένωσης («ο 

ενωσιακός κατάλογος»). Για τον λόγο 

αυτό, κρίνεται σκόπιμο να καταρτιστεί, με 

εκτελεστική πράξη, ενωσιακός κατάλογος 

για τα νέα τρόφιμα, στον οποίο θα 

καταχωρίζονται τα νέα τρόφιμα που έχουν 

ήδη εγκριθεί ή κοινοποιηθεί σύμφωνα με 

τα άρθρα 4, 5 ή 7 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 258/97, παράλληλα με τυχόν 

υφιστάμενες προϋποθέσεις έγκρισης. 

Δεδομένου ότι αυτά τα νέα τρόφιμα έχουν 

ήδη αξιολογηθεί ως προς την ασφάλειά 

τους, έχουν παραχθεί και διατεθεί νόμιμα 

στην Ένωση και δεν έχουν δημιουργήσει 

ανησυχίες για την υγεία κατά το 

παρελθόν, θα πρέπει να χρησιμοποιείται 

για την αρχική κατάρτιση του ενωσιακού 

καταλόγου η συμβουλευτική διαδικασία. 

(18) Τα νέα τρόφιμα δεν θα πρέπει να 

διατίθενται στην αγορά ή να 

χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα για 

ανθρώπινη κατανάλωση, εκτός εάν 

συμπεριλαμβάνονται στον ενωσιακό 

κατάλογο νέων τροφίμων που επιτρέπεται 

να διατίθενται στην αγορά της Ένωσης («ο 

ενωσιακός κατάλογος»). Για τον λόγο 

αυτό, κρίνεται σκόπιμο να καταρτιστεί 

ενωσιακός κατάλογος για τα νέα τρόφιμα, 

στον οποίο θα καταχωρίζονται τα νέα 

τρόφιμα που έχουν ήδη εγκριθεί ή 

κοινοποιηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 ή 

7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97, 

παράλληλα με τυχόν υφιστάμενες 

προϋποθέσεις έγκρισης. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

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

επικαιροποιείται με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις. 

 

Τροπολογία  145 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Τα νέα τρόφιμα δεν θα πρέπει να 

διατίθενται στην αγορά ή να 

χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα για 

ανθρώπινη κατανάλωση, εκτός εάν 

συμπεριλαμβάνονται στον ενωσιακό 

κατάλογο νέων τροφίμων που επιτρέπεται 

να διατίθενται στην αγορά της Ένωσης («ο 

ενωσιακός κατάλογος»). Για τον λόγο 

αυτό, κρίνεται σκόπιμο να καταρτιστεί, με 

εκτελεστική πράξη, ενωσιακός κατάλογος 

για τα νέα τρόφιμα, στον οποίο θα 

καταχωρίζονται τα νέα τρόφιμα που έχουν 

ήδη εγκριθεί ή κοινοποιηθεί σύμφωνα με 

τα άρθρα 4, 5 ή 7 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 258/97, παράλληλα με τυχόν 

υφιστάμενες προϋποθέσεις έγκρισης. 

Δεδομένου ότι αυτά τα νέα τρόφιμα έχουν 

ήδη αξιολογηθεί ως προς την ασφάλειά 

τους, έχουν παραχθεί και διατεθεί νόμιμα 

στην Ένωση και δεν έχουν δημιουργήσει 

ανησυχίες για την υγεία κατά το παρελθόν, 

θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την 

αρχική κατάρτιση του ενωσιακού 

καταλόγου η συμβουλευτική διαδικασία. 

(18) Τα νέα τρόφιμα δεν θα πρέπει να 

διατίθενται στην αγορά ή να 

χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα για 

ανθρώπινη κατανάλωση, εκτός εάν 

συμπεριλαμβάνονται στον ενωσιακό 

κατάλογο νέων τροφίμων που επιτρέπεται 

να διατίθενται στην αγορά της Ένωσης («ο 

ενωσιακός κατάλογος»). Για τον λόγο 

αυτό, κρίνεται σκόπιμο να καταρτιστεί 

ενωσιακός κατάλογος για τα νέα τρόφιμα, 

στον οποίο θα καταχωρίζονται τα νέα 

τρόφιμα που έχουν ήδη εγκριθεί ή 

κοινοποιηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 ή 

7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97, 

παράλληλα με τυχόν υφιστάμενες 

προϋποθέσεις έγκρισης. Δεδομένου ότι 

αυτά τα νέα τρόφιμα έχουν ήδη 

αξιολογηθεί ως προς την ασφάλειά τους, 

έχουν παραχθεί και διατεθεί νόμιμα στην 

Ένωση και δεν έχουν δημιουργήσει 

ανησυχίες για την υγεία κατά το παρελθόν, 

θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την 

αρχική κατάρτιση του ενωσιακού 

καταλόγου η συμβουλευτική διαδικασία. 

Αυτός ο ενωσιακός κατάλογος πρέπει να 

εγκριθεί από κάθε κράτος μέλος και 

οιαδήποτε εναρμόνιση νομοθεσίας που 

βασίζεται στον παρόντα κανονισμό 

πρέπει να υπάγεται στις διατάξεις του 

άρθρου 114 παράγραφος 4 της ΣΛΕΕ. Ο 

κατάλογος αυτός θα πρέπει να είναι 

διαφανής, με εύκολη πρόσβαση και να 

επικαιροποιείται τακτικά. 
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Τροπολογία  146 

Annie Schreijer-Pierik 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Τα νέα τρόφιμα δεν θα πρέπει να 

διατίθενται στην αγορά ή να 

χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα για 

ανθρώπινη κατανάλωση, εκτός εάν 

συμπεριλαμβάνονται στον ενωσιακό 

κατάλογο νέων τροφίμων που επιτρέπεται 

να διατίθενται στην αγορά της Ένωσης («ο 

ενωσιακός κατάλογος»). Για τον λόγο 

αυτό, κρίνεται σκόπιμο να καταρτιστεί, με 

εκτελεστική πράξη, ενωσιακός κατάλογος 

για τα νέα τρόφιμα, στον οποίο θα 

καταχωρίζονται τα νέα τρόφιμα που έχουν 

ήδη εγκριθεί ή κοινοποιηθεί σύμφωνα με 

τα άρθρα 4, 5 ή 7 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 258/97, παράλληλα με τυχόν 

υφιστάμενες προϋποθέσεις έγκρισης. 

Δεδομένου ότι αυτά τα νέα τρόφιμα έχουν 

ήδη αξιολογηθεί ως προς την ασφάλειά 

τους, έχουν παραχθεί και διατεθεί νόμιμα 

στην Ένωση και δεν έχουν δημιουργήσει 

ανησυχίες για την υγεία κατά το παρελθόν, 

θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την 

αρχική κατάρτιση του ενωσιακού 

καταλόγου η συμβουλευτική διαδικασία. 

(18) Τα νέα τρόφιμα δεν θα πρέπει να 

διατίθενται στην αγορά ή να 

χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα για 

ανθρώπινη κατανάλωση, εκτός εάν 

συμπεριλαμβάνονται στον ενωσιακό 

κατάλογο νέων τροφίμων που επιτρέπεται 

να διατίθενται στην αγορά της Ένωσης («ο 

ενωσιακός κατάλογος»). Για τον λόγο 

αυτό, κρίνεται σκόπιμο να καταρτιστεί, με 

εκτελεστική πράξη, ενωσιακός κατάλογος 

για τα νέα τρόφιμα, στον οποίο θα 

καταχωρίζονται τα νέα τρόφιμα που έχουν 

ήδη εγκριθεί ή κοινοποιηθεί σύμφωνα με 

τα άρθρα 4, 5 ή 7 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 258/97, παράλληλα με τυχόν 

υφιστάμενες προϋποθέσεις έγκρισης. 

Δεδομένου ότι αυτά τα νέα τρόφιμα έχουν 

ήδη αξιολογηθεί ως προς την ασφάλειά 

τους, έχουν παραχθεί και διατεθεί νόμιμα 

στην Ένωση και δεν έχουν δημιουργήσει 

ανησυχίες για την υγεία κατά το παρελθόν, 

θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την 

αρχική κατάρτιση του ενωσιακού 

καταλόγου η συμβουλευτική διαδικασία. 

 Ο κατάλογος θα πρέπει να 

επικαιροποιείται τακτικά και με ευελιξία 

και, εάν κρίνεται απαραίτητο, να 

επεκτείνεται, σύμφωνα με τις τελευταίες 

τεχνολογικές καινοτομίες και 

επιστημονικές εξελίξεις.  

Or. en 
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Τροπολογία  147 

Nicola Caputo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Τα νέα τρόφιμα δεν θα πρέπει να 

διατίθενται στην αγορά ή να 

χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα για 

ανθρώπινη κατανάλωση, εκτός εάν 

συμπεριλαμβάνονται στον ενωσιακό 

κατάλογο νέων τροφίμων που επιτρέπεται 

να διατίθενται στην αγορά της Ένωσης («ο 

ενωσιακός κατάλογος»). Για τον λόγο 

αυτό, κρίνεται σκόπιμο να καταρτιστεί, με 

εκτελεστική πράξη, ενωσιακός κατάλογος 

για τα νέα τρόφιμα, στον οποίο θα 

καταχωρίζονται τα νέα τρόφιμα που έχουν 

ήδη εγκριθεί ή κοινοποιηθεί σύμφωνα με 

τα άρθρα 4, 5 ή 7 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 258/97, παράλληλα με τυχόν 

υφιστάμενες προϋποθέσεις έγκρισης. 

Δεδομένου ότι αυτά τα νέα τρόφιμα έχουν 

ήδη αξιολογηθεί ως προς την ασφάλειά 

τους, έχουν παραχθεί και διατεθεί νόμιμα 

στην Ένωση και δεν έχουν δημιουργήσει 

ανησυχίες για την υγεία κατά το 

παρελθόν, θα πρέπει να χρησιμοποιείται 

για την αρχική κατάρτιση του ενωσιακού 

καταλόγου η συμβουλευτική διαδικασία. 

(18) Τα νέα τρόφιμα δεν θα πρέπει να 

διατίθενται στην αγορά ή να 

χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα για 

ανθρώπινη κατανάλωση, εκτός εάν 

συμπεριλαμβάνονται στον ενωσιακό 

κατάλογο νέων τροφίμων που επιτρέπεται 

να διατίθενται στην αγορά της Ένωσης («ο 

ενωσιακός κατάλογος»). Για τον λόγο 

αυτό, κρίνεται σκόπιμο να καταρτιστεί 

ενωσιακός κατάλογος για τα νέα τρόφιμα, 

στον οποίο θα καταχωρίζονται τα νέα 

τρόφιμα που έχουν ήδη εγκριθεί ή 

κοινοποιηθεί σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 ή 

7 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97, 

παράλληλα με τυχόν υφιστάμενες 

προϋποθέσεις έγκρισης. Ο αρχικός 

ενωσιακός κατάλογος εγκεκριμένων νέων 

τροφίμων, ο οποίος συνιστά βασικό 

στοιχείο, θα πρέπει να επισυναφθεί στον 

παρόντα κανονισμό και ο κατάλογος θα 

πρέπει να επικαιροποιείται με κατ ' 

εξουσιοδότηση πράξεις. 

Or. en 

 

Τροπολογία  148 

Pavel Poc 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(18) Τα νέα τρόφιμα δεν θα πρέπει να 

διατίθενται στην αγορά ή να 

χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα για 

(18) Τα νέα τρόφιμα δεν θα πρέπει να 

διατίθενται στην αγορά ή να 

χρησιμοποιούνται σε τρόφιμα για 
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ανθρώπινη κατανάλωση, εκτός εάν 

συμπεριλαμβάνονται στον ενωσιακό 

κατάλογο νέων τροφίμων που επιτρέπεται 

να διατίθενται στην αγορά της Ένωσης («ο 

ενωσιακός κατάλογος»). Για τον λόγο 

αυτό, κρίνεται σκόπιμο να καταρτιστεί, με 

εκτελεστική πράξη, ενωσιακός κατάλογος 

για τα νέα τρόφιμα, στον οποίο θα 

καταχωρίζονται τα νέα τρόφιμα που έχουν 

ήδη εγκριθεί ή κοινοποιηθεί σύμφωνα με 

τα άρθρα 4, 5 ή 7 του κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 258/97, παράλληλα με τυχόν 

υφιστάμενες προϋποθέσεις έγκρισης. 

Δεδομένου ότι αυτά τα νέα τρόφιμα έχουν 

ήδη αξιολογηθεί ως προς την ασφάλειά 

τους, έχουν παραχθεί και διατεθεί νόμιμα 

στην Ένωση και δεν έχουν δημιουργήσει 

ανησυχίες για την υγεία κατά το 

παρελθόν, θα πρέπει να χρησιμοποιείται 

για την αρχική κατάρτιση του ενωσιακού 

καταλόγου η συμβουλευτική διαδικασία. 

ανθρώπινη κατανάλωση, εκτός εάν 

συμπεριλαμβάνονται στον ενωσιακό 

κατάλογο νέων τροφίμων που επιτρέπεται 

να διατίθενται στην αγορά της Ένωσης («ο 

ενωσιακός κατάλογος»). Για τον λόγο 

αυτό, κρίνεται σκόπιμο να καταρτιστεί, με 

κατ' εξουσιοδότηση πράξη, ενωσιακός 

κατάλογος για τα νέα τρόφιμα, στον οποίο 

θα καταχωρίζονται τα νέα τρόφιμα που 

έχουν ήδη εγκριθεί ή κοινοποιηθεί 

σύμφωνα με τα άρθρα 4, 5 ή 7 του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97, παράλληλα 

με τυχόν υφιστάμενες προϋποθέσεις 

έγκρισης. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, κατά την 

έννοια του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ, για την επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου. 

 

Τροπολογία  149 

Jan Huitema 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 18 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (18 α) Θα πρέπει να προωθηθούν οι νέες 

τεχνολογίες και καινοτομίες όπως 

βιοτεχνολογία και νανοτεχνολογία στην 

παραγωγή τροφίμων εφόσον αυτό θα 

μπορούσε να μειώσει τον αντίκτυπο στο 

περιβάλλον της παραγωγής τροφίμων, να 

ενισχύσει την ασφάλεια των τροφίμων και 

να αποφέρει οφέλη στους καταναλωτές. 
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Οι εξελίξεις στην παραγωγή τροφίμων θα 

πρέπει ως εκ τούτου να κρίνονται 

πάντοτε σύμφωνα με τα τελευταία 

διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία 

προκειμένου να εξασφαλίζεται σωστή 

επιστημονική επικύρωση της ασφάλειας 

των τροφίμων στην Ευρώπη. 

Or. en 

 

Τροπολογία  150 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Lynn Boylan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Είναι σκόπιμο να εγκρίνεται ένα νέο 

τρόφιμο με την ενημέρωση του ενωσιακού 

καταλόγου, βάσει των κριτηρίων και των 

διαδικασιών που ορίζονται στον παρόντα 

κανονισμό. Θα πρέπει να εφαρμοστεί μια 

διαδικασία που να είναι αποτελεσματική, 

χρονικά καθορισμένη και διαφανής. Όσον 

αφορά τα παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες 

χώρες που έχουν ιστορικό ασφαλούς 

χρήσης είναι σκόπιμο να προβλεφθεί 

ταχύτερη και απλουστευμένη διαδικασία 

για την επικαιροποίηση του ενωσιακού 

καταλόγου, εάν δεν διατυπώνονται 

αιτιολογημένες αντιρρήσεις ως προς την 

ασφάλεια. Επειδή η έγκριση του 

ενωσιακού καταλόγου προϋποθέτει την 

εφαρμογή των κριτηρίων που 

καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, 

θα πρέπει να ανατίθενται στην Επιτροπή 

οι οικείες εκτελεστικές αρμοδιότητες. 

(19) Είναι σκόπιμο να εγκρίνεται ένα νέο 

τρόφιμο με την ενημέρωση του ενωσιακού 

καταλόγου, βάσει των κριτηρίων και των 

διαδικασιών που ορίζονται στον παρόντα 

κανονισμό. Θα πρέπει να εφαρμοστεί μια 

διαδικασία που να είναι αποτελεσματική, 

χρονικά καθορισμένη και διαφανής. Όσον 

αφορά τα παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες 

χώρες που έχουν ιστορικό ασφαλούς 

χρήσης είναι σκόπιμο να προβλεφθεί 

ταχύτερη και απλουστευμένη διαδικασία 

για την επικαιροποίηση του ενωσιακού 

καταλόγου, εάν δεν διατυπώνονται 

αιτιολογημένες αντιρρήσεις ως προς την 

ασφάλεια. Θα πρέπει ως εκ τούτου να 

ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 

έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 

290 της ΣΛΕΕ, προκειμένου να 

επικαιροποιεί τον κατάλογο. 

Or. en 
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Αιτιολόγηση 

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

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

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

ΣΛΕΕ για την επικαιροποίηση του καταλόγου. 

 

Τροπολογία  151 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Είναι σκόπιμο να εγκρίνεται ένα νέο 

τρόφιμο με την ενημέρωση του ενωσιακού 

καταλόγου, βάσει των κριτηρίων και των 

διαδικασιών που ορίζονται στον παρόντα 

κανονισμό. Θα πρέπει να εφαρμοστεί μια 

διαδικασία που να είναι αποτελεσματική, 

χρονικά καθορισμένη και διαφανής. Όσον 

αφορά τα παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες 

χώρες που έχουν ιστορικό ασφαλούς 

χρήσης είναι σκόπιμο να προβλεφθεί 

ταχύτερη και απλουστευμένη διαδικασία 

για την επικαιροποίηση του ενωσιακού 

καταλόγου, εάν δεν διατυπώνονται 

αιτιολογημένες αντιρρήσεις ως προς την 

ασφάλεια. Επειδή η έγκριση του 

ενωσιακού καταλόγου προϋποθέτει την 

εφαρμογή των κριτηρίων που 

καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, 

θα πρέπει να ανατίθενται στην Επιτροπή 

οι οικείες εκτελεστικές αρμοδιότητες. 

(19) Είναι σκόπιμο να εγκρίνεται ένα νέο 

τρόφιμο με την ενημέρωση του ενωσιακού 

καταλόγου, βάσει των κριτηρίων και των 

διαδικασιών που ορίζονται στον παρόντα 

κανονισμό. Θα πρέπει να εφαρμοστεί μια 

διαδικασία που να είναι αποτελεσματική, 

χρονικά καθορισμένη και διαφανής. Όσον 

αφορά τα παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες 

χώρες που έχουν ιστορικό ασφαλούς 

χρήσης είναι σκόπιμο να προβλεφθεί πιο 

αυστηρή διαδικασία για την 

επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου. 

Κάθε κράτος μέλος πρέπει να διατυπώσει 

ευνοϊκή γνώμη για την επικαιροποίηση 

του καταλόγου της Ένωσης για τρόφιμο 

προέλευσης τρίτης χώρας. Σε περίπτωση 

αρνητικής γνώμης, το κράτος μέλος 

μπορεί να αποφασίσει αν θα θέσει ή όχι 

σε ελεύθερη κυκλοφορία αυτό το τρόφιμο 

προέλευσης τρίτης χώρας, στην 

επικράτειά του. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  152 

Nicola Caputo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Είναι σκόπιμο να εγκρίνεται ένα νέο 

τρόφιμο με την ενημέρωση του ενωσιακού 

καταλόγου, βάσει των κριτηρίων και των 

διαδικασιών που ορίζονται στον παρόντα 

κανονισμό. Θα πρέπει να εφαρμοστεί μια 

διαδικασία που να είναι αποτελεσματική, 

χρονικά καθορισμένη και διαφανής. Όσον 

αφορά τα παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες 

χώρες που έχουν ιστορικό ασφαλούς 

χρήσης είναι σκόπιμο να προβλεφθεί 

ταχύτερη και απλουστευμένη διαδικασία 

για την επικαιροποίηση του ενωσιακού 

καταλόγου, εάν δεν διατυπώνονται 

αιτιολογημένες αντιρρήσεις ως προς την 

ασφάλεια. Επειδή η έγκριση του 

ενωσιακού καταλόγου προϋποθέτει την 

εφαρμογή των κριτηρίων που 

καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, 
θα πρέπει να ανατίθενται στην Επιτροπή οι 

οικείες εκτελεστικές αρμοδιότητες. 

(19) Είναι σκόπιμο να εγκρίνεται ένα νέο 

τρόφιμο με την ενημέρωση του ενωσιακού 

καταλόγου, βάσει των κριτηρίων και των 

διαδικασιών που ορίζονται στον παρόντα 

κανονισμό. Θα πρέπει να εφαρμοστεί μια 

διαδικασία που να είναι αποτελεσματική, 

χρονικά καθορισμένη και διαφανής. Όσον 

αφορά τα παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες 

χώρες που έχουν ιστορικό ασφαλούς 

χρήσης είναι σκόπιμο να προβλεφθεί 

ταχύτερη και απλουστευμένη διαδικασία 

για την επικαιροποίηση του ενωσιακού 

καταλόγου, εάν δεν διατυπώνονται 

αιτιολογημένες αντιρρήσεις ως προς την 

ασφάλεια. Θα πρέπει ως εκ τούτου να 

ανατίθενται στην Επιτροπή αρμοδιότητες 

κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το 

άρθρο 290 της ΣΛΕΕ, προκειμένου να 

επικαιροποιεί τον ενωσιακό κατάλογο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  153 

Elisabetta Gardini 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Είναι σκόπιμο να εγκρίνεται ένα νέο 

τρόφιμο με την ενημέρωση του ενωσιακού 

καταλόγου, βάσει των κριτηρίων και των 

διαδικασιών που ορίζονται στον παρόντα 

κανονισμό. Θα πρέπει να εφαρμοστεί μια 

διαδικασία που να είναι αποτελεσματική, 

χρονικά καθορισμένη και διαφανής. Όσον 

αφορά τα παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες 

χώρες που έχουν ιστορικό ασφαλούς 

χρήσης είναι σκόπιμο να προβλεφθεί 

ταχύτερη και απλουστευμένη διαδικασία 

για την επικαιροποίηση του ενωσιακού 

(19) Είναι σκόπιμο να εγκρίνεται ένα νέο 

τρόφιμο με την ενημέρωση του ενωσιακού 

καταλόγου, βάσει των κριτηρίων και των 

διαδικασιών που ορίζονται στον παρόντα 

κανονισμό. Θα πρέπει να εφαρμοστεί μια 

διαδικασία που να είναι αποτελεσματική, 

χρονικά καθορισμένη και διαφανής. Όσον 

αφορά τα παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες 

χώρες που έχουν ιστορικό ασφαλούς 

χρήσης οι αιτούντες πρέπει να έχουν 

δικαίωμα να επιλέγουν ταχύτερη και 

απλουστευμένη διαδικασία για την 
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καταλόγου, εάν δεν διατυπώνονται 

αιτιολογημένες αντιρρήσεις ως προς την 

ασφάλεια. Επειδή η έγκριση του 

ενωσιακού καταλόγου προϋποθέτει την 

εφαρμογή των κριτηρίων που καθορίζονται 

στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 

ανατίθενται στην Επιτροπή οι οικείες 

εκτελεστικές αρμοδιότητες. 

επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου, 

κατά τρόπο ώστε να προβλέπονται 

προθεσμίες πρόσβασης παρόμοιες με 

εκείνες που ισχύουν για παρεμφερή 

προϊόντα της ΕΕ. Αυτή η διαδικασία θα 

πρέπει να εγκρίνεται εάν δεν 

διατυπώνονται αιτιολογημένες αντιρρήσεις 

ως προς την ασφάλεια. Επειδή η έγκριση 

του ενωσιακού καταλόγου προϋποθέτει 

την εφαρμογή των κριτηρίων που 

καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, θα 

πρέπει να ανατίθενται στην Επιτροπή οι 

οικείες εκτελεστικές αρμοδιότητες. 

Or. it 

 

Τροπολογία  154 

Eleonora Evi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Είναι σκόπιμο να εγκρίνεται ένα νέο 

τρόφιμο με την ενημέρωση του ενωσιακού 

καταλόγου, βάσει των κριτηρίων και των 

διαδικασιών που ορίζονται στον παρόντα 

κανονισμό. Θα πρέπει να εφαρμοστεί μια 

διαδικασία που να είναι αποτελεσματική, 

χρονικά καθορισμένη και διαφανής. Όσον 

αφορά τα παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες 

χώρες που έχουν ιστορικό ασφαλούς 

χρήσης είναι σκόπιμο να προβλεφθεί 

ταχύτερη και απλουστευμένη διαδικασία 

για την επικαιροποίηση του ενωσιακού 

καταλόγου, εάν δεν διατυπώνονται 

αιτιολογημένες αντιρρήσεις ως προς την 

ασφάλεια. Επειδή η έγκριση του 

ενωσιακού καταλόγου προϋποθέτει την 

εφαρμογή των κριτηρίων που καθορίζονται 

στον παρόντα κανονισμό, θα πρέπει να 

ανατίθενται στην Επιτροπή οι οικείες 

εκτελεστικές αρμοδιότητες. 

(19) Είναι σκόπιμο να εγκρίνεται ένα νέο 

τρόφιμο με την ενημέρωση του ενωσιακού 

καταλόγου, βάσει των κριτηρίων και των 

διαδικασιών που ορίζονται στον παρόντα 

κανονισμό. Θα πρέπει να εφαρμοστεί μια 

διαδικασία που να είναι αποτελεσματική, 

χρονικά καθορισμένη και διαφανής. Όσον 

αφορά τα παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες 

χώρες που έχουν ιστορικό ασφαλούς 

χρήσης είναι σκόπιμο να προβλεφθεί 

ταχύτερη και απλουστευμένη διαδικασία, 

ανά περίπτωση, για την επικαιροποίηση 

του ενωσιακού καταλόγου, εάν δεν 

διατυπώνονται αιτιολογημένες αντιρρήσεις 

ως προς την ασφάλεια. Επειδή η έγκριση 

του ενωσιακού καταλόγου προϋποθέτει 

την εφαρμογή των κριτηρίων που 

καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, θα 

πρέπει να ανατίθενται στην Επιτροπή οι 

οικείες εκτελεστικές αρμοδιότητες. 

Or. it 
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Τροπολογία  155 

Pavel Poc 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 19 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(19) Είναι σκόπιμο να εγκρίνεται ένα νέο 

τρόφιμο με την ενημέρωση του ενωσιακού 

καταλόγου, βάσει των κριτηρίων και των 

διαδικασιών που ορίζονται στον παρόντα 

κανονισμό. Θα πρέπει να εφαρμοστεί μια 

διαδικασία που να είναι αποτελεσματική, 

χρονικά καθορισμένη και διαφανής. Όσον 

αφορά τα παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες 

χώρες που έχουν ιστορικό ασφαλούς 

χρήσης είναι σκόπιμο να προβλεφθεί 

ταχύτερη και απλουστευμένη διαδικασία 

για την επικαιροποίηση του ενωσιακού 

καταλόγου, εάν δεν διατυπώνονται 

αιτιολογημένες αντιρρήσεις ως προς την 

ασφάλεια. Επειδή η έγκριση του 

ενωσιακού καταλόγου προϋποθέτει την 

εφαρμογή των κριτηρίων που 

καθορίζονται στον παρόντα κανονισμό, 
θα πρέπει να ανατίθενται στην Επιτροπή 

οι οικείες εκτελεστικές αρμοδιότητες. 

(19) Είναι σκόπιμο να εγκρίνεται ένα νέο 

τρόφιμο με την ενημέρωση του ενωσιακού 

καταλόγου, βάσει των κριτηρίων και των 

διαδικασιών που ορίζονται στον παρόντα 

κανονισμό. Θα πρέπει να εφαρμοστεί μια 

διαδικασία που να είναι αποτελεσματική, 

χρονικά καθορισμένη και διαφανής. Όσον 

αφορά τα παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες 

χώρες που έχουν ιστορικό ασφαλούς 

χρήσης είναι σκόπιμο να προβλεφθεί 

ταχύτερη και απλουστευμένη διαδικασία 

για την επικαιροποίηση του ενωσιακού 

καταλόγου, εάν δεν διατυπώνονται 

αιτιολογημένες αντιρρήσεις ως προς την 

ασφάλεια. Θα πρέπει ως εκ τούτου να 

ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 

έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 

290 της ΣΛΕΕ, προκειμένου να 

επικαιροποιεί τον κατάλογο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, κατά την 

έννοια του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ, για την επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου. 

 

Τροπολογία  156 

Eleonora Evi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Θα πρέπει επίσης να καθιερωθούν 

κριτήρια για την αξιολόγηση των κινδύνων 

που απορρέουν από τα νέα τρόφιμα όσον 

αφορά την ασφάλειά τους. Για να 

διασφαλιστεί η εναρμονισμένη 

επιστημονική αξιολόγηση των νέων 

τροφίμων, η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να 

διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για 

την Ασφάλεια των Τροφίμων («EFSA»). 

(20) Θα πρέπει επίσης να καθιερωθούν 

κριτήρια για την αξιολόγηση των κινδύνων 

που απορρέουν από τα νέα τρόφιμα όσον 

αφορά την ασφάλειά τους. Για να 

διασφαλιστεί η εναρμονισμένη 

επιστημονική αξιολόγηση των νέων 

τροφίμων, η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να 

διεξάγεται κατά τρόπο διαφανή και 

συμμετοχικό από την Ευρωπαϊκή Αρχή για 

την Ασφάλεια των Τροφίμων («EFSA») σε 

συνεργασία με τις υγειονομικές αρχές των 

κρατών μελών και προηγούμενη 

διαβούλευση των φορέων συλλογικών 

συμφερόντων. 

Or. it 

 

Τροπολογία  157 

Nicola Caputo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 20 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(20) Θα πρέπει επίσης να καθιερωθούν 

κριτήρια για την αξιολόγηση των κινδύνων 

που απορρέουν από τα νέα τρόφιμα όσον 

αφορά την ασφάλειά τους. Για να 

διασφαλιστεί η εναρμονισμένη 

επιστημονική αξιολόγηση των νέων 

τροφίμων, η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να 

διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για 

την Ασφάλεια των Τροφίμων («EFSA»). 

(20) Θα πρέπει επίσης να προσδιοριστούν 

με σαφήνεια και να καθιερωθούν κριτήρια 

για την αξιολόγηση των κινδύνων που 

απορρέουν από τα νέα τρόφιμα όσον 

αφορά την ασφάλειά τους. Για να 

διασφαλιστεί η εναρμονισμένη 

επιστημονική αξιολόγηση των νέων 

τροφίμων, η αξιολόγηση αυτή θα πρέπει να 

διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για 

την Ασφάλεια των Τροφίμων («EFSA»). Η 

EFSA, της οποίας οι αξιολογήσεις θα 

πρέπει να διεξάγονται με διαφάνεια, θα 

πρέπει να συγκροτήσει ένα δίκτυο με τα 

κράτη μέλη και τη συμβουλευτική 

επιτροπή για τα νέα τρόφιμα και τις 

διαδικασίες (ACNFP). Κάθε νέο 

χαρακτηριστικό που μπορεί να έχει 

αντίκτυπο στην υγεία πρέπει να 
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αξιολογείται μεμονωμένα. 

Or. en 

 

Τροπολογία  158 

Michèle Rivasi, Younous Omarjee, José Bové 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Ως προς την πιθανή χρήση 

νανοϋλικών σε τρόφιμα, η EFSA, στη 

γνώμη που εξέδωσε στις 6 Απριλίου 2011 

για οδηγίες σχετικά με την εκτίμηση 

επικινδυνότητας της εφαρμογής 

νανοεπιστημών και νανοτεχνολογιών 

στην αλυσίδα τροφίμων και 

ζωοτροφών21, έκρινε ότι υπάρχουν 

ελάχιστες πληροφορίες για ορισμένες 

πτυχές της νανοτοξικοκινητικής και της 

τοξικολογίας των τεχνολογικά 

επεξεργασμένων νανοϋλικών και ότι οι 

υφιστάμενες μέθοδοι για τις δοκιμές 

τοξικότητας μπορεί να χρειάζονται 

μεθοδολογικές τροποποιήσεις. Για την 

καλύτερη αξιολόγηση της ασφάλειας των 

νανοϋλικών που χρησιμοποιούνται σε 

τρόφιμα, η Επιτροπή αναπτύσσει 

μεθόδους δοκιμών που συνεκτιμούν τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

τεχνολογικά επεξεργασμένων νανοϋλικών. 

διαγράφεται 

__________________  

21 «Οδηγίες σχετικά με την εκτίμηση 

επικινδυνότητας της εφαρμογής 

νανοεπιστημών και νανοτεχνολογιών 

στην αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών», 

Δελτίο EFSA 2011· 9(5):2140. 

 

Or. fr 
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Τροπολογία  159 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Lynn Boylan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Ως προς την πιθανή χρήση 

νανοϋλικών σε τρόφιμα, η EFSA, στη 

γνώμη που εξέδωσε στις 6 Απριλίου 

201121 για οδηγίες σχετικά με την 

εκτίμηση επικινδυνότητας της εφαρμογής 

νανοεπιστημών και νανοτεχνολογιών στην 

αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών, έκρινε 

ότι υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες για 

ορισμένες πτυχές της νανοτοξικοκινητικής 

και της τοξικολογίας των τεχνολογικά 

επεξεργασμένων νανοϋλικών και ότι οι 

υφιστάμενες μέθοδοι για τις δοκιμές 

τοξικότητας μπορεί να χρειάζονται 

μεθοδολογικές τροποποιήσεις. Για την 

καλύτερη αξιολόγηση της ασφάλειας των 

νανοϋλικών που χρησιμοποιούνται σε 

τρόφιμα, η Επιτροπή αναπτύσσει 

μεθόδους δοκιμών που συνεκτιμούν τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των τεχνολογικά 

επεξεργασμένων νανοϋλικών. 

(21) Ως προς την πιθανή χρήση 

νανοϋλικών σε τρόφιμα, η EFSA 

αναγνωρίζει, στη γνώμη που εξέδωσε στις 

6 Απριλίου 201121 για οδηγίες σχετικά με 

την εκτίμηση επικινδυνότητας της 

εφαρμογής νανοεπιστημών και 

νανοτεχνολογιών στην αλυσίδα τροφίμων 

και ζωοτροφών, ότι οι μέθοδοι δοκιμών 

που διατίθενται επί του παρόντος 

ενδεχομένως να μην είναι κατάλληλες για 

την αξιολόγηση των κινδύνων που 

συνδέονται με τα νανοϋλικά και θεωρεί 

πιο συγκεκριμένα ότι υπάρχουν ελάχιστες 

πληροφορίες για ορισμένες πτυχές της 

νανοτοξικοκινητικής και της τοξικολογίας 

των τεχνολογικά επεξεργασμένων 

νανοϋλικών και ότι οι υφιστάμενες 

μέθοδοι για τις δοκιμές τοξικότητας μπορεί 

να χρειάζονται μεθοδολογικές 

τροποποιήσεις. Ως εκ τούτου, για την 

καλύτερη αξιολόγηση της ασφάλειας των 

νανοϋλικών που χρησιμοποιούνται σε 

τρόφιμα, η Επιτροπή πρέπει να αναπτύξει 

επειγόντως μεθόδους δοκιμών χωρίς τη 

χρήση ζώων που συνεκτιμούν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των τεχνολογικά 

επεξεργασμένων νανοϋλικών. 

__________________ __________________ 

21 Δελτίο EFSA 2011;9(5):2140. 21 Δελτίο EFSA 2011;9(5):2140. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία έχει ήδη συμπεριληφθεί στην θέση για τη δεύτερη ανάγνωση του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2010. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 

Τροφίμων αναφέρει: "Υπάρχουν επί του παρόντος αβεβαιότητες σχετικά με την ταυτοποίηση, 

χαρακτηρισμό και ανίχνευση τεχνολογικά επεξεργασμένων νανοϋλικών που έχουν σχέση με την 

απουσία κατάλληλων και επικυρωμένων μεθόδων για δοκιμές προκειμένου να καλυφθούν όλες 

οι πιθανές αιτήσεις, πτυχές και ιδιότητες των τεχνολογικά επεξεργασμένων νανοϋλικών. 

Επίσης, υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την δυνατότητα εφαρμογής των τρεχουσών 

τυποποιημένων βιολογικών και τοξικολογικών μεθόδων δοκιμών στα τεχνολογικά 

επεξεργασμένα νανοϋλικά. (ENM= τεχνολογικά επεξεργασμένα νανοϋλικά) 

 

Τροπολογία  160 

Nicola Caputo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Ως προς την πιθανή χρήση 

νανοϋλικών σε τρόφιμα, η EFSA, στη 

γνώμη που εξέδωσε στις 6 Απριλίου 

201121 για οδηγίες σχετικά με την 

εκτίμηση επικινδυνότητας της εφαρμογής 

νανοεπιστημών και νανοτεχνολογιών στην 

αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών, έκρινε 

ότι υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες για 

ορισμένες πτυχές της νανοτοξικοκινητικής 

και της τοξικολογίας των τεχνολογικά 

επεξεργασμένων νανοϋλικών και ότι οι 

υφιστάμενες μέθοδοι για τις δοκιμές 

τοξικότητας μπορεί να χρειάζονται 

μεθοδολογικές τροποποιήσεις. Για την 

καλύτερη αξιολόγηση της ασφάλειας των 

νανοϋλικών που χρησιμοποιούνται σε 

τρόφιμα, η Επιτροπή αναπτύσσει μεθόδους 

δοκιμών που συνεκτιμούν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των τεχνολογικά 

επεξεργασμένων νανοϋλικών. 

(21) Ως προς την πιθανή χρήση 

νανοϋλικών σε τρόφιμα, η EFSA, στη 

γνώμη που εξέδωσε στις 6 Απριλίου 

201121 για οδηγίες σχετικά με την 

εκτίμηση επικινδυνότητας της εφαρμογής 

νανοεπιστημών και νανοτεχνολογιών στην 

αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών, έκρινε 

ότι υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες για 

ορισμένες πτυχές της νανοτοξικοκινητικής 

και της τοξικολογίας των τεχνολογικά 

επεξεργασμένων νανοϋλικών και ότι οι 

υφιστάμενες μέθοδοι για τις δοκιμές 

τοξικότητας μπορεί να χρειάζονται 

μεθοδολογικές τροποποιήσεις. Για την 

καλύτερη αξιολόγηση της ασφάλειας των 

νανοϋλικών που χρησιμοποιούνται σε 

τρόφιμα, η Επιτροπή αναπτύσσει μεθόδους 

δοκιμών που συνεκτιμούν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των τεχνολογικά 

επεξεργασμένων νανοϋλικών. Η 

αξιολόγηση των νανοϋλικών σε τρόφιμα ή 

συστατικά τροφίμων πρέπει να 

περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με 

την σύνθεση, τη διατροφική αξία, τον 

μεταβολισμό, την σκοπούμενη χρήση, το 

επίπεδο μικροβιολογικών και χημικών 

ρυπαντών, μελέτες σχετικά με τα πιθανά 

τοξικά, θρεπτικά και αλλεργιογόνα 

αποτελέσματα και λεπτομέρειες της 
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διαδικασίας παρασκευής που 

χρησιμοποιείται για την επεξεργασία του 

τροφίμου ή των συστατικών του 

τροφίμου. Θα πρέπει, κατά την διενέργεια 

της επιστημονικής αξιολόγησης της 

ασφάλειας, να λαμβάνονται επίσης υπόψη 

οι προβληματισμοί των καταναλωτών και 

ζητήματα δεοντολογίας.  

__________________ __________________ 

21 Δελτίο EFSA 2011;9(5):2140. 21 Δελτίο EFSA 2011;9(5):2140. 

Or. en 

 

Τροπολογία  161 

Eleonora Evi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(21) Ως προς την πιθανή χρήση 

νανοϋλικών σε τρόφιμα, η EFSA, στη 

γνώμη που εξέδωσε στις 6 Απριλίου 

201121 για οδηγίες σχετικά με την 

εκτίμηση επικινδυνότητας της εφαρμογής 

νανοεπιστημών και νανοτεχνολογιών στην 

αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών, έκρινε 

ότι υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες για 

ορισμένες πτυχές της νανοτοξικοκινητικής 

και της τοξικολογίας των τεχνολογικά 

επεξεργασμένων νανοϋλικών και ότι οι 

υφιστάμενες μέθοδοι για τις δοκιμές 

τοξικότητας μπορεί να χρειάζονται 

μεθοδολογικές τροποποιήσεις. Για την 

καλύτερη αξιολόγηση της ασφάλειας των 

νανοϋλικών που χρησιμοποιούνται σε 

τρόφιμα, η Επιτροπή αναπτύσσει μεθόδους 

δοκιμών που συνεκτιμούν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των τεχνολογικά 

επεξεργασμένων νανοϋλικών. 

(21) Ως προς την πιθανή χρήση 

νανοϋλικών σε τρόφιμα, η EFSA, στη 

γνώμη που εξέδωσε στις 6 Απριλίου 

201121 για οδηγίες σχετικά με την 

εκτίμηση επικινδυνότητας της εφαρμογής 

νανοεπιστημών και νανοτεχνολογιών στην 

αλυσίδα τροφίμων και ζωοτροφών, έκρινε 

ότι υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες για 

ορισμένες πτυχές της νανοτοξικοκινητικής 

και της τοξικολογίας των τεχνολογικά 

επεξεργασμένων νανοϋλικών και ότι οι 

υφιστάμενες μέθοδοι για τις δοκιμές 

τοξικότητας μπορεί να χρειάζονται 

μεθοδολογικές τροποποιήσεις. Για την 

καλύτερη αξιολόγηση της ασφάλειας των 

νανοϋλικών που χρησιμοποιούνται σε 

τρόφιμα, η Επιτροπή αναπτύσσει μεθόδους 

δοκιμών που συνεκτιμούν τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των τεχνολογικά 

επεξεργασμένων νανοϋλικών. 

Λαμβάνοντας υπόψη την απουσία 

αξιόπιστων μεθόδων από τοξικολογική 

άποψη όσο και από την άποψη των 

μεθοδολογιών μετρήσεων είναι 
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απαραίτητο να εφαρμοσθεί η αρχή της 

προφύλαξης περιορίζοντας στο ελάχιστο 

την πιθανή έκθεση του ανθρώπου στα 

νανοϋλικά. 

__________________ __________________ 

21 Δελτίο EFSA 2011; 9(5):2140. 21 Δελτίο EFSA 2011; 9(5):2140. 

Or. it 

 

Τροπολογία  162 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Lynn Boylan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21 α) Για να προστατευθεί η ανθρώπινη 

υγεία, πρέπει να απαγορευθεί η χρήση 

νανοτεχνολογιών στην παραγωγή 

τροφίμων μέχρις ότου εγκριθούν προς 

χρήση κατάλληλες, ειδικές για τα 

νανοϋλικά μέθοδοι δοκιμών και 

διενεργηθούν κατάλληλες αξιολογήσεις 

της ασφάλειας που θα βασίζονται σε 

αυτές τις δοκιμές. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Είναι σκόπιμο να επαναφέρουμε την τροπολογία αυτή, που είχε περιληφθεί στη θέση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε δεύτερη ανάγνωση, καθώς δεν υπήρξε μεγάλη πρόοδος από τότε, 

και η ΕΑΑΤ αναγνωρίζει ότι υπάρχουν αβεβαιότητες σχετικά με τις μεθόδους δοκιμών για τα 

νανοϋλικά. 

 

Τροπολογία  163 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 
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Lynn Boylan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21 β) Υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες 

του όρου "σωματίδιο". Θα πρέπει ως εκ 

τούτου να διευκρινισθεί ότι τα τρόφιμα 

που περιέχουν μαλακά νανοϋλικά, όπως 

μικκύλια ή λιποσώματα, καλύπτονται 

επίσης από τον ορισμό του "νέου 

τροφίμου".  

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να διευκρινισθεί ότι ο όρος "σωματίδιο" στο πλαίσιο του ορισμού των νανοϋλικών 

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

αυτό θα συνεπάγετο ότι σύμφωνα με την τρέχουσα ερμηνεία όλα τα "μαλακά νανοϋλικά (π.χ. 

μικκύλια) δεν θα καλύπτονται και ως εκ τούτου δεν θα υπόκεινται σε έγκριση πριν από τη 

διάθεση στην αγορά. Ωστόσο, αυτές είναι ακριβώς οι εφαρμογές που έχουν σχέση με την 

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

φορείς βιταμινών και άλλων ουσιών με διατροφικό ή φυσιολογικό αποτέλεσμα).  

 

Τροπολογία  164 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 γ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21 γ) Όταν εφαρμόζονται μέθοδοι 

δοκιμών σε νανοϋλικά, πρέπει να 

παρέχεται επεξήγηση της επιστημονικής 

καταλληλότητάς τους για νανοϋλικά, και, 

κατά περίπτωση, των τεχνικών 

προσαρμογών/διευθετήσεων που 

διενεργήθηκαν με σκοπό να καλυφθούν 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
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νανοϋλικών. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η διατύπωση αυτή έχει ήδη εγκριθεί στα πλαίσια του κανονισμού 528/2012 σχετικά με τη 

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

 

Τροπολογία  165 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Lynn Boylan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 21 δ (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (21 δ) Μόνο νανοϋλικά καταχωρημένα σε 

κατάλογο εγκεκριμένων ουσιών θα πρέπει 

να βρίσκονται στις συσκευασίες 

τροφίμων, συνοδευόμενα από όριο 

μετανάστευσης εντός ή επί των τροφίμων 

που περιέχονται στις συσκευασίες αυτές. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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

σημαντικό να εξασφαλισθεί ότι λαμβάνονται επίσης υπόψη τα νανοσωματίδια που 

μεταναστεύουν κατά λάθος στα τρόφιμα. Επιβάλλεται επείγουσα δράση εφόσον δεν υφίσταται 

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

εφαρμόζονται ακατάλληλες μέθοδοι δοκιμών. Η παρούσα τροπολογία έχει ήδη συμπεριληφθεί 

στην θέση για τη δεύτερη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2010. 

 

Τροπολογία  166 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 



 

PE539.826v01-00 64/82 AM\1037316EL.doc 

EL 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 22 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(22) Όταν ένα νέο τρόφιμο εγκρίνεται και 

καταχωρίζεται στον ενωσιακό κατάλογο, η 

Επιτροπή θα πρέπει να έχει το δικαίωμα 

να εισάγει απαιτήσεις παρακολούθησης 

μετά τη διάθεση στην αγορά, με στόχο την 

παρακολούθηση της χρήσης των 

εγκεκριμένων νέων τροφίμων, ώστε να 

διασφαλίζεται ότι η χρήση γίνεται εντός 

των ορίων ασφάλειας, όπως καθορίστηκαν 

στην αξιολόγηση ασφάλειας που 

διενήργησε η EFSA. 

(22) Όταν ένα νέο τρόφιμο εγκρίνεται και 

καταχωρίζεται στον ενωσιακό κατάλογο, 

πρέπει να προβλεφθούν απαιτήσεις 

παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην 

αγορά, με στόχο την παρακολούθηση της 

χρήσης των εγκεκριμένων νέων τροφίμων, 

ώστε να διασφαλίζεται ότι η χρήση γίνεται 

εντός των ορίων ασφάλειας, όπως 

καθορίστηκαν στην αξιολόγηση ασφάλειας 

που διενήργησε η EFSA. Σε κάθε 

περίπτωση, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 

τροφίμων οφείλουν να παρέχουν στην 

Επιτροπή οιαδήποτε πληροφορία 

αναφορικά με τα τρόφιμα που έχουν 

διαθέσει στην αγορά. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Βασίζεται στις τροπολογίες 88 και 89 του σχεδίου έκθεσης. 

 

Τροπολογία  167 

Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Σε ειδικές περιστάσεις, για να 

ενθαρρυνθούν η έρευνα και η ανάπτυξη 

στη βιομηχανία γεωργικών ειδών 

διατροφής και, επομένως, η καινοτομία, 

είναι σκόπιμο να προστατεύεται η 

επένδυση που πραγματοποιούν οι 

καινοτόμοι επιχειρηματίες για να 

συγκεντρώσουν τις πληροφορίες και τα 

στοιχεία που παρέχονται για την 

τεκμηρίωση αίτησης νέων τροφίμων που 

(23) Σε ειδικές περιστάσεις, για να 

ενθαρρυνθούν η έρευνα και η ανάπτυξη 

στη βιομηχανία γεωργικών ειδών 

διατροφής και, επομένως, η καινοτομία, 

είναι σκόπιμο να προστατεύεται η 

επένδυση που πραγματοποιούν οι 

καινοτόμοι επιχειρηματίες για να 

συγκεντρώσουν τις πληροφορίες και τα 

στοιχεία που παρέχονται για την 

τεκμηρίωση αίτησης νέων τροφίμων που 
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υποβάλλεται σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό. Τα πρόσφατα επιστημονικά 

στοιχεία και τα δεδομένα που αποτελούν 

αντικείμενο δικαιώματος πνευματικής 

ιδιοκτησίας τα οποία παρέχονται προς 

υποστήριξη μιας αίτησης συμπερίληψης 

νέων τροφίμων στον ενωσιακό κατάλογο 

θα πρέπει να προστατεύονται. Τα εν λόγω 

δεδομένα και πληροφορίες θα πρέπει, για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα, να μη 

χρησιμοποιούνται προς όφελος 

μεταγενέστερου αιτούντος, χωρίς τη 

συμφωνία του προηγούμενου αιτούντος. Η 

προστασία των επιστημονικών δεδομένων 

που παρέχονται από έναν αιτούντα δεν 

πρέπει να εμποδίζει άλλους αιτούντες να 

ζητούν την καταχώριση στον ενωσιακό 

κατάλογο είτε βάσει δικών τους 

επιστημονικών δεδομένων είτε με 

παραπομπή στα προστατευόμενα 

δεδομένα σε συμφωνία με τον 

προηγούμενο αιτούντα. Ωστόσο, η 

συνολική πενταετής περίοδος προστασίας 

των δεδομένων η οποία έχει παραχωρηθεί 

στον προηγούμενο αιτούντα δεν πρέπει να 

παρατείνεται λόγω της χορήγησης 

προστασίας των δεδομένων σε 

μεταγενέστερους αιτούντες. 

υποβάλλεται σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό. Τα δεδομένα που αποτελούν 

αντικείμενο δικαιώματος πνευματικής 

ιδιοκτησίας τα οποία παρέχονται προς 

υποστήριξη μιας αίτησης συμπερίληψης 

νέων τροφίμων στον ενωσιακό κατάλογο 

θα πρέπει να προστατεύονται. Τα εν λόγω 

δεδομένα και πληροφορίες θα πρέπει, για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα, να μη 

χρησιμοποιούνται προς όφελος 

μεταγενέστερου αιτούντος, χωρίς τη 

συμφωνία του προηγούμενου αιτούντος. Η 

προστασία των επιστημονικών δεδομένων 

που παρέχονται από έναν αιτούντα δεν 

πρέπει να εμποδίζει άλλους αιτούντες να 

ζητούν την καταχώριση στον ενωσιακό 

κατάλογο είτε βάσει δικών τους 

επιστημονικών δεδομένων είτε εκείνων 

ενός αρχικού αιτούντα, σε συμφωνία με 

αυτόν. Ωστόσο, η συνολική πενταετής 

περίοδος προστασίας των δεδομένων η 

οποία έχει παραχωρηθεί στον προηγούμενο 

αιτούντα δεν πρέπει να παρατείνεται λόγω 

της χορήγησης προστασίας των δεδομένων 

σε μεταγενέστερους αιτούντες. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  168 

Julie Girling 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(23) Σε ειδικές περιστάσεις, για να 

ενθαρρυνθούν η έρευνα και η ανάπτυξη 

στη βιομηχανία γεωργικών ειδών 

διατροφής και, επομένως, η καινοτομία, 

είναι σκόπιμο να προστατεύεται η 

επένδυση που πραγματοποιούν οι 

καινοτόμοι επιχειρηματίες για να 

(23) Σε ειδικές περιστάσεις, για να 

ενθαρρυνθούν η έρευνα και η ανάπτυξη 

στη βιομηχανία γεωργικών ειδών 

διατροφής και, επομένως, η καινοτομία, 

είναι σκόπιμο να προστατεύεται η 

επένδυση που πραγματοποιούν οι 

καινοτόμοι επιχειρηματίες για να 
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συγκεντρώσουν τις πληροφορίες και τα 

στοιχεία που παρέχονται για την 

τεκμηρίωση αίτησης νέων τροφίμων που 

υποβάλλεται σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό. Τα πρόσφατα επιστημονικά 

στοιχεία και τα δεδομένα που αποτελούν 

αντικείμενο δικαιώματος πνευματικής 

ιδιοκτησίας τα οποία παρέχονται προς 

υποστήριξη μιας αίτησης συμπερίληψης 

νέων τροφίμων στον ενωσιακό κατάλογο 

θα πρέπει να προστατεύονται. Τα εν λόγω 

δεδομένα και πληροφορίες θα πρέπει, για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα, να μη 

χρησιμοποιούνται προς όφελος 

μεταγενέστερου αιτούντος, χωρίς τη 

συμφωνία του προηγούμενου αιτούντος. Η 

προστασία των επιστημονικών δεδομένων 

που παρέχονται από έναν αιτούντα δεν 

πρέπει να εμποδίζει άλλους αιτούντες να 

ζητούν την καταχώριση στον ενωσιακό 

κατάλογο είτε βάσει δικών τους 

επιστημονικών δεδομένων είτε με 

παραπομπή στα προστατευόμενα δεδομένα 

σε συμφωνία με τον προηγούμενο 

αιτούντα. Ωστόσο, η συνολική πενταετής 

περίοδος προστασίας των δεδομένων η 

οποία έχει παραχωρηθεί στον προηγούμενο 

αιτούντα δεν πρέπει να παρατείνεται λόγω 

της χορήγησης προστασίας των δεδομένων 

σε μεταγενέστερους αιτούντες. 

συγκεντρώσουν τις πληροφορίες και τα 

στοιχεία που παρέχονται για την 

τεκμηρίωση αίτησης νέων τροφίμων που 

υποβάλλεται σύμφωνα με τον παρόντα 

κανονισμό. Τα πρόσφατα επιστημονικά 

στοιχεία και τα δεδομένα που αποτελούν 

αντικείμενο δικαιώματος πνευματικής 

ιδιοκτησίας τα οποία παρέχονται προς 

υποστήριξη μιας αίτησης συμπερίληψης 

νέων τροφίμων στον ενωσιακό κατάλογο 

θα πρέπει να προστατεύονται. Τα εν λόγω 

δεδομένα και πληροφορίες θα πρέπει, για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα, να μη 

χρησιμοποιούνται προς όφελος 

μεταγενέστερου αιτούντος, χωρίς τη 

συμφωνία του προηγούμενου αιτούντος. Η 

προστασία των επιστημονικών δεδομένων 

που παρέχονται από έναν αιτούντα δεν 

πρέπει να εμποδίζει άλλους αιτούντες να 

ζητούν την καταχώριση στον ενωσιακό 

κατάλογο είτε βάσει δικών τους 

επιστημονικών δεδομένων είτε με 

παραπομπή στα προστατευόμενα δεδομένα 

σε συμφωνία με τον προηγούμενο 

αιτούντα. Ωστόσο, η συνολική δεκαετής 

περίοδος προστασίας των δεδομένων η 

οποία έχει παραχωρηθεί στον προηγούμενο 

αιτούντα δεν πρέπει να παρατείνεται λόγω 

της χορήγησης προστασίας των δεδομένων 

σε μεταγενέστερους αιτούντες. 

Or. en 

 

Τροπολογία  169 

Biljana Borzan 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (23 α) Παράλληλα με την εξασφάλιση της 

εμπιστευτικότητας των αιτήσεων, θα 

πρέπει να διατίθεται από την Επιτροπή 

στα ενδιαφερόμενα μέρη, ενδεικτικός 

κατάλογος αιτήσεων με βασικές 
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πληροφορίες. Ο κατάλογος αυτός θα 

αποτρέπει το ενδεχόμενο διαδοχικής 

υποβολής ταυτόσημων ή διπλών 

αιτήσεων και ως εκ τούτου θα μειώνει το 

διοικητικό φόρτο τόσο των πιθανών 

αιτούντων όσο και της Ένωσης. 

Or. en 

 

Τροπολογία  170 

Nicola Caputo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 24 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(24) Τα νέα τρόφιμα υπόκεινται στις 

απαιτήσεις γενικής επισήμανσης που 

ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου σχετικά με την 

παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα 

στους καταναλωτές, καθώς και σε άλλες 

σχετικές απαιτήσεις επισήμανσης του 

ενωσιακού δικαίου. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις μπορεί να είναι αναγκαία η 

παροχή επιπλέον πληροφοριών σχετικά με 

την επισήμανση, ιδίως όσον αφορά την 

περιγραφή των τροφίμων, την πηγή ή τις 

προϋποθέσεις χρήσης τους, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές είναι 

επαρκώς ενημερωμένοι για τη φύση των 

νέων τροφίμων. 

(24) Τα νέα τρόφιμα υπόκεινται στις 

απαιτήσεις γενικής επισήμανσης που 

ορίζονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου σχετικά με την 

παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα 

στους καταναλωτές, καθώς και σε άλλες 

σχετικές απαιτήσεις επισήμανσης του 

ενωσιακού δικαίου. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις μπορεί να είναι αναγκαία η 

παροχή επιπλέον πληροφοριών σχετικά με 

την επισήμανση, ιδίως όσον αφορά την 

περιγραφή των τροφίμων, την πηγή ή τις 

προϋποθέσεις χρήσης τους, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι οι καταναλωτές είναι 

επαρκώς ενημερωμένοι για τη φύση των 

νέων τροφίμων. Τα υλικά για τα οποία 

εγείρονται ζητήματα δεοντολογίας, όπως 

στον παρόντα κανονισμό (ΕΚ) Αριθ. 

258/97, θα πρέπει επίσης να αναφέρονται 

στην ετικέτα ώστε να είναι σε θέση οι 

καταναλωτές να προβαίνουν σε 

συνειδητές επιλογές.  

Or. en 
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Τροπολογία  171 

Dita Charanzová 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (24 α) Τα νέα τρόφιμα υπόκεινται στις 

απαιτήσεις της ενωσιακής νομοθεσίας 

σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που 

προορίζονται να έρθουν σε επαφή με 

τρόφιμα, και συγκεκριμένα του 

Κανονισμού (ΕΚ) Αριθ. 1935/2004 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου1 a και των ειδικών μέτρων 

που εγκρίνονται βάσει αυτού.  

 __________________ 

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

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2004, 

σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που 

προορίζονται να έρθουν σε επαφή με 

τρόφιμα και με την κατάργηση των 

οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ 

(ΕΕ L 338, 13.11.2004, σ. 4). 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Αυτή η αιτιολογική αναφορά έχει στόχο να ενημερώσει και να βεβαιώσει και πάλι ότι τα νέα 

τρόφιμα και τα τρόφιμα από τρίτες χώρες υπόκεινται όχι μόνο στις απαιτήσεις επισήμανσης της 

ΕΕ, αλλά και στις απαιτήσεις συσκευασίας της ΕΕ. Η νέα αιτιολογική αναφορά δεν δημιουργεί 

καμιά νέα νομική υποχρέωση στον παρόντα κανονισμό.  

 

Τροπολογία  172 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

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

 (24 β) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά 

την δεύτερή του ανάγνωση το 2010 

σχετικά με τον φάκελο των νέων 

τροφίμων, ζήτησε, με ευρεία πλειοψηφία, 

να απαγορευτεί η διάθεση στην αγορά 

τροφίμων από κλωνοποιημένα ζώα και 

τους απογόνους τους. Μετά την αποτυχία 

της διαδικασίας συνδιαλλαγής για τα νέα 

τρόφιμα τον Μάρτιο 2011, η Επιτροπή 

δεσμεύτηκε να υποβάλει συγκεκριμένη 

πρόταση για τα κλωνοποιημένα ζώα και 

τους απογόνους τους, λαμβάνοντας 

υπόψη τις θέσεις του Συμβουλίου και του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ωστόσο, οι 

προτάσεις για την κλωνοποίηση και τα 

παραγόμενα από την κλωνοποίηση 

τρόφιμα που υπέβαλε τον Δεκέμβριο του 

2013 δεν προβλέπουν μέτρα όσον αφορά 

τους απογόνους των κλωνοποιημένων 

ζώων, ούτε με σκοπό την ενημέρωση του 

καταναλωτή. Επιπλέον, δεν επιτρέπουν 

στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκήσει 

τα δικαιώματά του του Συννομοθέτη. Θα 

ήταν συνεπώς σκόπιμο να κάνει χρήση η 

Επιτροπή της ευκαιρίας που της δίνεται 

με τον διορισμό του νέου Σώματος των 

Επιτρόπων και να αποσύρει τις 

προτάσεις του 2013 προκειμένου να 

υποβάλει νέες προτάσεις που θα 

βασίζονται στην συνήθη νομοθετική 

διαδικασία, ώστε να ληφθούν υπόψη τα 

αιτήματα του Κοινοβουλίου. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Παρά τις υποσχέσεις της η Επιτροπή δεν λαμβάνει υπόψη της, στην πρόταση για τα προϊόντα 

κλωνοποίησης, τα αιτήματα του Κοινοβουλίου και δεν προβλέπει μέτρα όσον αφορά τους 

απογόνους των κλωνοποιημένων ζώων. Αυτό αποτελεί μεγάλη οπισθοδρόμηση σε σύγκριση με 

τον Μάρτιο 2011, όταν συμφωνήθηκε τουλάχιστον η επισήμανση του νωπού βοδινού από όλα 

τα όργανα, και ένα πλήγμα για τους ΒΕΚ, οι οποίοι με ευρεία πλειοψηφία είχαν ζητήσει 

απαγόρευση των τροφίμων που προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα και τους απογόνους τους. 

Επιπλέον, η νομική βάση των μέτρων δεν επιτρέπει την συναπόφαση, με αποτέλεσμα το ΕΚ να 
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στερηθεί ακόμη και τις εξουσίες του του Συννομοθέτη. 

 

Τροπολογία  173 

Renate Sommer 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (25 α) Προκειμένου να επιτραπεί η 

τροποποίηση του ενωσιακού καταλόγου 

μετά την έγκριση νέων τροφίμων, πρέπει 

να ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία 

έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων 

σύμφωνα με το Άρθρο 290 της ΣΛΕΕ για 

την επικαιροποίηση του ενωσιακού 

καταλόγου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 

διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες 

διαβουλεύσεις κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες, ακόμα 

και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η 

Επιτροπή, κατά την προετοιμασία και 

την κατάρτιση κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεων, θα πρέπει να εξασφαλίζει την 

ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη 

διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  174 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Θα πρέπει να ανατεθούν 

εκτελεστικές αρμοδιότητες στην 

Επιτροπή, ώστε να διασφαλιστούν ενιαίες 

συνθήκες για την εφαρμογή του παρόντος 

διαγράφεται 
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κανονισμού όσον αφορά την 

επικαιροποίηση του ενωσιακού 

καταλόγου σχετικά με τη προσθήκη 

παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες 

χώρες για τα οποία δεν έχουν διατυπωθεί 

αιτιολογημένες αντιρρήσεις ως προς την 

ασφάλεια. 

Or. fr 

 

Τροπολογία  175 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Lynn Boylan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές 

αρμοδιότητες στην Επιτροπή, ώστε να 

διασφαλιστούν ενιαίες συνθήκες για την 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον 

αφορά την επικαιροποίηση του ενωσιακού 

καταλόγου σχετικά με τη προσθήκη 

παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες χώρες 

για τα οποία δεν έχουν διατυπωθεί 

αιτιολογημένες αντιρρήσεις ως προς την 

ασφάλεια. 

(27) Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή 

η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα το Άρθρο 290 της 

ΣΛΕΕ, ώστε να διασφαλιστούν ενιαίες 

συνθήκες για την εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού όσον αφορά την 

επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου 

σχετικά με τη προσθήκη παραδοσιακών 

τροφίμων από τρίτες χώρες για τα οποία 

δεν έχουν διατυπωθεί αιτιολογημένες 

αντιρρήσεις ως προς την ασφάλεια. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

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

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

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

ΣΛΕΕ για την επικαιροποίηση του καταλόγου. 

 



 

PE539.826v01-00 72/82 AM\1037316EL.doc 

EL 

Τροπολογία  176 

Eleonora Evi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές 

αρμοδιότητες στην Επιτροπή, ώστε να 

διασφαλιστούν ενιαίες συνθήκες για την 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον 

αφορά την επικαιροποίηση του ενωσιακού 

καταλόγου σχετικά με τη προσθήκη 

παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες χώρες 

για τα οποία δεν έχουν διατυπωθεί 

αιτιολογημένες αντιρρήσεις ως προς την 

ασφάλεια. 

(27) Θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές 

αρμοδιότητες στην Επιτροπή, ώστε να 

διασφαλιστούν ενιαίες συνθήκες για την 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον 

αφορά την επικαιροποίηση του ενωσιακού 

καταλόγου σχετικά με τη προσθήκη 

παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες χώρες 

για τα οποία δεν έχουν διατυπωθεί 

αντιρρήσεις ως προς την ασφάλεια. 

Or. it 

 

Τροπολογία  177 

Nicola Caputo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Θα πρέπει να ανατεθούν 

εκτελεστικές αρμοδιότητες στην 

Επιτροπή, ώστε να διασφαλιστούν ενιαίες 

συνθήκες για την εφαρμογή του παρόντος 

κανονισμού όσον αφορά την 

επικαιροποίηση του ενωσιακού 

καταλόγου σχετικά με τη προσθήκη 
παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες χώρες 

για τα οποία δεν έχουν διατυπωθεί 

αιτιολογημένες αντιρρήσεις ως προς την 

ασφάλεια. 

(27) Ο αρχικός ενωσιακός κατάλογος 

παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες χώρες 

επισυνάπτεται στον παρόντα κανονισμό 

και επικαιροποιείται με κατ ' 

εξουσιοδότηση πράξεις. 

Or. en 
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Τροπολογία  178 

Pavel Poc 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 27 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(27) Θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές 

αρμοδιότητες στην Επιτροπή, ώστε να 

διασφαλιστούν ενιαίες συνθήκες για την 

εφαρμογή του παρόντος κανονισμού όσον 

αφορά την επικαιροποίηση του ενωσιακού 

καταλόγου σχετικά με τη προσθήκη 

παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες χώρες 

για τα οποία δεν έχουν διατυπωθεί 

αιτιολογημένες αντιρρήσεις ως προς την 

ασφάλεια. 

(27) Θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή 

η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση 

πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 26α όσον 

αφορά την επικαιροποίηση του ενωσιακού 

καταλόγου σχετικά με τη προσθήκη 

παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες χώρες 

για τα οποία δεν έχουν διατυπωθεί 

αιτιολογημένες αντιρρήσεις ως προς την 

ασφάλεια. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, κατά την 

έννοια του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ, για την επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου. 

 

Τροπολογία  179 

Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 28 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(28) Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που 

αφορούν τον ορισμό των νέων τροφίμων, 

η διαδικασία διαβούλευσης για τον 

καθορισμό του καθεστώτος των νέων 

τροφίμων, άλλες επικαιροποιήσεις του 

ενωσιακού καταλόγου, η συμπλήρωση 

και η υποβολή των αιτήσεων ή των 

κοινοποιήσεων για τη συμπερίληψη 

τροφίμων στον ενωσιακό κατάλογο, οι 

ρυθμίσεις για τον έλεγχο της εγκυρότητας 

των αιτήσεων ή των κοινοποιήσεων, η 

διαγράφεται 
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εμπιστευτικότητα και οι μεταβατικές 

διατάξεις θα πρέπει να εκτελούνται 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου22. 

__________________  

22 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 

από τα κράτη μέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 

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

 

Or. fr 

 

Τροπολογία  180 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Lynn Boylan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 28 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(28) Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που 

αφορούν τον ορισμό των νέων τροφίμων, η 

διαδικασία διαβούλευσης για τον 

καθορισμό του καθεστώτος των νέων 

τροφίμων, άλλες επικαιροποιήσεις του 

ενωσιακού καταλόγου, η συμπλήρωση και 

η υποβολή των αιτήσεων ή των 

κοινοποιήσεων για τη συμπερίληψη 

τροφίμων στον ενωσιακό κατάλογο, οι 

ρυθμίσεις για τον έλεγχο της εγκυρότητας 

των αιτήσεων ή των κοινοποιήσεων, η 

εμπιστευτικότητα και οι μεταβατικές 

διατάξεις θα πρέπει να εκτελούνται 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου22. 

(28) Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που 

αφορούν τον ορισμό των νέων τροφίμων, η 

συμπλήρωση και η υποβολή των αιτήσεων 

ή των κοινοποιήσεων για τη συμπερίληψη 

τροφίμων στον ενωσιακό κατάλογο, οι 

ρυθμίσεις για τον έλεγχο της εγκυρότητας 

των αιτήσεων ή των κοινοποιήσεων, θα 

πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου22. 



 

AM\1037316EL.doc 75/82 PE539.826v01-00 

 EL 

__________________ __________________ 

22Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 

από τα κράτη μέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 

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

22Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 

από τα κράτη μέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 

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

Or. en 

 

Τροπολογία  181 

Nicola Caputo 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 28 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(28) Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που 

αφορούν τον ορισμό των νέων τροφίμων, 

η διαδικασία διαβούλευσης για τον 

καθορισμό του καθεστώτος των νέων 

τροφίμων, άλλες επικαιροποιήσεις του 

ενωσιακού καταλόγου, η συμπλήρωση και 

η υποβολή των αιτήσεων ή των 

κοινοποιήσεων για τη συμπερίληψη 

τροφίμων στον ενωσιακό κατάλογο, οι 

ρυθμίσεις για τον έλεγχο της εγκυρότητας 

των αιτήσεων ή των κοινοποιήσεων, η 

εμπιστευτικότητα και οι μεταβατικές 

διατάξεις θα πρέπει να εκτελούνται 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου22. 

(28) Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που 

αφορούν τη διαδικασία διαβούλευσης για 

τον καθορισμό του καθεστώτος των νέων 

τροφίμων, η συμπλήρωση και η υποβολή 

των αιτήσεων ή των κοινοποιήσεων για τη 

συμπερίληψη τροφίμων στον ενωσιακό 

κατάλογο, οι ρυθμίσεις για τον έλεγχο της 

εγκυρότητας των αιτήσεων ή των 

κοινοποιήσεων και η εμπιστευτικότητα θα 

πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου22. 

__________________ __________________ 

22Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 

από τα κράτη μέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 

22Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 

από τα κράτη μέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 
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Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13). Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13). 

Or. en 

 

Τροπολογία  182 

Pavel Poc 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 28 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(28) Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που 

αφορούν τον ορισμό των νέων τροφίμων, 

η διαδικασία διαβούλευσης για τον 

καθορισμό του καθεστώτος των νέων 

τροφίμων, άλλες επικαιροποιήσεις του 

ενωσιακού καταλόγου, η συμπλήρωση και 

η υποβολή των αιτήσεων ή των 

κοινοποιήσεων για τη συμπερίληψη 

τροφίμων στον ενωσιακό κατάλογο, οι 

ρυθμίσεις για τον έλεγχο της εγκυρότητας 

των αιτήσεων ή των κοινοποιήσεων, η 

εμπιστευτικότητα και οι μεταβατικές 

διατάξεις θα πρέπει να εκτελούνται 

σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 

182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου22. 

(28) Οι εκτελεστικές αρμοδιότητες που 

αφορούν τη συμπλήρωση και υποβολή των 

αιτήσεων ή των κοινοποιήσεων για τη 

συμπερίληψη τροφίμων στον ενωσιακό 

κατάλογο, οι ρυθμίσεις για τον έλεγχο της 

εγκυρότητας των αιτήσεων ή των 

κοινοποιήσεων και η εμπιστευτικότητα θα 

πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με τον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου22 . 

__________________ __________________ 

22Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 

από τα κράτη μέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 

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

22Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, 

για τη θέσπιση κανόνων και γενικών 

αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου 

από τα κράτη μέλη της άσκησης των 

εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την 

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

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Μια απόφαση για το πεδίο εφαρμογής είναι ουσιώδης για τον Κανονισμό και ως εκ τούτου δεν 

πρέπει να λαμβάνεται με εκτελεστικές πράξεις. 
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Τροπολογία  183 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Lynn Boylan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση κανονισμού 

Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (28 α) Θα πρέπει να ανατεθεί στην 

Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ' 

εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το 

άρθρο 290 της Συνθήκης για την 

Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

όσον αφορά την έγκριση νέων τροφίμων 

και παραδοσιακών τροφίμων από τρίτη 

χώρα, την επικαιροποίηση του ενωσιακού 

καταλόγου, και τη διαδικασία 

διαβούλευσης για τον καθορισμό του 

καθεστώτος των νέων τροφίμων. Είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η 

Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις 

κατά τις προπαρασκευαστικές της 

εργασίες, ακόμα και σε επίπεδο 

εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή, όταν 

ετοιμάζει και συντάσσει κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις, θα πρέπει να 

διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και 

κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών 

εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και στο Συμβούλιο. 

Or. en 

 

Τροπολογία  184 

Pavel Poc 

 

Πρόταση κανονισμού 

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

 (28 β) Για να συμπληρωθούν ή να 

τροποποιηθούν ορισμένα στοιχεία του 

παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να 

ανατεθεί στην Επιτροπή η εξουσία να 

εκδίδει πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 

290 της Συνθήκης για την Λειτουργία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον 

ορισμό του νέου τροφίμου, την έγκριση 

νέων τροφίμων και παραδοσιακών 

τροφίμων από τρίτες χώρες, την 

κατάρτιση και επικαιροποίηση του 

ενωσιακού καταλόγου και την έγκριση 

μεταβατικών μέτρων. Είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις 

κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις 

προπαρασκευαστικές της εργασίες, 

ακόμα και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. 

Κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη 

κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η 

Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίζει την 

ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα 

διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 

Συμβούλιο. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Μια απόφαση για το πεδίο εφαρμογής είναι ουσιώδης για τον Κανονισμό και ως εκ τούτου δεν 

πρέπει να λαμβάνεται με εκτελεστικές πράξεις. Η Επιτροπή θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 

εγκρίνει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, κατά την έννοια του άρθρου 290 της ΣΛΕΕ, για την 

επικαιροποίηση του ενωσιακού καταλόγου. 

 

Τροπολογία  185 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

Lynn Boylan 

εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL 

 

Πρόταση κανονισμού 

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

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

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για 

τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της 

συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί 

ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους 

κανόνες για την υγεία και την καλή 

διαβίωση των ζώων[1], θεσπίζει γενικούς 

κανόνες για τη διενέργεια επισήμων 

ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη 

νομοθεσία περί τροφίμων. Επομένως, τα 

κράτη μέλη πρέπει να διενεργούν 

επίσημους ελέγχους για την επιβολή της 

συμμόρφωσης με τον παρόντα 

κανονισμό, σύμφωνα με τον κανονισμό 

(ΕΚ) αριθ. 882/2004. 

Or. en 

([1] ΕΕ L 165 της 30.04.04, σ. 1. Διορθωμένη έκδοση (ΕΕ 191, 28.5.2004, σελ. 1). 

Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 

1791/2006 (ΕΕ L 363, 20.12.2006, σ. 1).) 

Αιτιολόγηση 

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

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

 

Τροπολογία  186 

Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1- παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει κανόνες 

για τη διάθεση των νέων τροφίμων στην 

αγορά της Ένωσης, ώστε να διασφαλίζεται 

η αποτελεσματική λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς παράλληλα με την 

παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας της 

ανθρώπινης υγείας και των συμφερόντων 

1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει κανόνες 

για τη διάθεση των νέων τροφίμων στην 

αγορά της Ένωσης, ώστε να διασφαλίζεται 

η αποτελεσματική λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς παράλληλα με την 

παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας της 

ανθρώπινης υγείας, της υγείας των ζώων 
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των καταναλωτών. και των συμφερόντων των καταναλωτών. 

Συνεπώς οι διατάξεις που ακολουθούν θα 

πρέπει να αφορούν τα προϊόντα που 

προορίζονται για την ανθρώπινη 

διατροφή και την διατροφή των ζώων, 

είτε πρόκειται για εκτρεφόμενα ζώα είτε 

για ζώα συντροφιάς.  

Or. fr 

 

Τροπολογία  187 

Marit Paulsen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Catherine Bearder 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει κανόνες 

για τη διάθεση των νέων τροφίμων στην 

αγορά της Ένωσης, ώστε να διασφαλίζεται 

η αποτελεσματική λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς παράλληλα με την 

παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας της 

ανθρώπινης υγείας και των συμφερόντων 

των καταναλωτών. 

1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει κανόνες 

για τη διάθεση των νέων τροφίμων στην 

αγορά της Ένωσης, ώστε να διασφαλίζεται 

η αποτελεσματική λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς παράλληλα με την 

παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας της 

ανθρώπινης υγείας, του περιβάλλοντος και 

των συμφερόντων των καταναλωτών. 

Or. en 

 

Τροπολογία  188 

Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1- παράγραφος 1 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει κανόνες 

για τη διάθεση των νέων τροφίμων στην 

αγορά της Ένωσης, ώστε να διασφαλίζεται 

η αποτελεσματική λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς παράλληλα με την 

παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας της 

ανθρώπινης υγείας και των συμφερόντων 

1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει κανόνες 

για τη διάθεση των νέων τροφίμων στην 

αγορά της Ένωσης, ώστε να διασφαλίζεται 

η αποτελεσματική λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς παράλληλα με την 

παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας της 

ανθρώπινης υγείας και των συμφερόντων 



 

AM\1037316EL.doc 81/82 PE539.826v01-00 

 EL 

των καταναλωτών. των καταναλωτών, καθώς και την 

απαγόρευση διάθεσης στην αγορά 

τροφίμων που χρησιμοποιούν νανοϋλικά. 

Or. fr 

Αιτιολόγηση 

Δεν υπάρχει επί του παρόντος καμία αξιόπιστη μέθοδος, αναγνωρισμένη από την επιστημονική 

κοινότητα, η οποία να επιτρέπει την αξιολόγηση του αντίκτυπου που έχουν οι νανοτεχνολογίες, 

βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, στην υγεία και το περιβάλλον. 

Τροπολογία  189 

Renate Sommer 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1 α. Σκοπός του παρόντος κανονισμού 

είναι να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο 

προστασίας της ανθρώπινης υγείας και 

των συμφερόντων των καταναλωτών, 

εξασφαλίζοντας παράλληλα την 

αποτελεσματική λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς. 

Or. en 

 

Τροπολογία  190 

Bart Staes 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 β (νέα) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 1 β. Σκοπός του παρόντος κανονισμού 

είναι να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο 

προστασίας των συμφερόντων των 

καταναλωτών, της καλής διαβίωσης των 

ζώων και του περιβάλλοντος, 
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εξασφαλίζοντας παράλληλα την 

αποτελεσματική λειτουργία της 

εσωτερικής αγοράς. 

Or. en 

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία συνδυάζει την τροπολογία 28 του σχεδίου έκθεσης με την τροπολογία 

κατά την δεύτερη ανάγνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2010. 

 

Τροπολογία  191 

Eleonora Evi 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α) 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

α) σε γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003· 

α) σε γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα 

που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 και της 

οδηγίας 18/2001/ΕΚ· 

 

Or. it 

Τροπολογία  192 

Pavel Poc 

 

Πρόταση κανονισμού 

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

(γ) τα τρόφιμα που εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής της οδηγίας (ΕΕ) αριθ. 

XX/XX/ΕΕ του Συμβουλίου σχετικά με 

[τη διάθεση τροφίμων από 

κλωνοποιημένα ζώα στην αγορά]. 

διαγράφεται 

Or. en 

 


