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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Στόχος της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τα νέα τρόφιμα και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ΧΧΧ/ΧΧΧΧ 
[ενιαία διαδικασία] είναι η εξασφάλιση της ασφάλειας των τροφίμων, η προστασία της 
ανθρώπινης υγείας και η διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς τροφίμων. Η 
έγκριση και χρήση των νέων τροφίμων και των νέων συστατικών τροφίμων έχει εναρμονιστεί 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1997 με την έγκριση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97. Ο 
εν λόγω κανονισμός θεσπίζει τις γενικές αρχές για την έγκριση των νέων τροφίμων και των 
νέων συστατικών τροφίμων. Η παρούσα νέα πρόταση κανονισμού έχει στόχο τον 
εξορθολογισμό των ισχυόντων κανόνων για τις διαδικασίες έγκρισης, την εποπτεία, την 
επισήμανση και την χρήση νέων τροφίμων, καθώς και τη διευκρίνιση του ορισμού των νέων 
τροφίμων.

Η συντάκτρια της παρούσας γνωμοδότησης υποστηρίζει την πρόταση, αλλά προτείνει να 
επέλθουν οι ακόλουθες βελτιώσεις:.

• Η συντάκτρια προτείνει να λαμβάνονται υπόψη δεοντολογικά ζητήματα κατά την 
εξέταση της έγκρισης ενός νέου προϊόντος, καθώς επίσης να ζητείται, όποτε κρίνεται 
απαραίτητο, η γνώμη της ομάδας για τη δεοντολογία της επιστήμης και των νέων 
τεχνολογιών όσον αφορά δεοντολογικά ζητήματα που αφορούν την επιστήμη και τις 
νέες τεχνολογίες.

• Επίσης, η συντάκτρια επιθυμεί να διασφαλίζεται ότι τα μέτρα εφαρμογής θα 
θεσπίζονται πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού. Με τον τρόπο αυτό θα 
περιοριστούν οι ασάφειες και η σύγχυση ως προς τους κανόνες που θα πρέπει να 
ακολουθούν οι επιχειρήσεις. Εάν δεν θεσπιστούν μέτρα εφαρμογής θα εξακολουθήσουν 
να υπάρχουν προβλήματα ως προς την ερμηνεία και πιθανές διαφορές στο διοικητικό 
τομέα μεταξύ των κρατών μελών που θα έχουν δυσμενή αντίκτυπο στη λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς. Επίσης, η συντάκτρια προτείνει να τεθεί σε ισχύ ο κανονισμός 12 
μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης αντί για 6 μήνες. Με τον τρόπο αυτό θα είναι 
δυνατόν να θεσπιστούν τα μέτρα εφαρμογής πριν από την εφαρμογή του κανονισμού.

• Πρέπει να γίνει οριοθέτηση της έννοιας «φάρμακα» που, κατά τη συντάκτρια, θα 
πρέπει να διευκρινιστεί στην πρόταση. Εάν αποσαφηνιστεί τι αποτελεί ένα νέο προϊόν 
και τι ένα φάρμακο, θα είναι ευκολότερο για την βιομηχανία τροφίμων να ερμηνεύει 
τους κανόνες και θα περιοριστούν οι ασάφειες ως προς τους κανόνες που θα πρέπει να 
ακολουθούνται σε κάθε περίπτωση.

• Όσον αφορά τα παραδοσιακά προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες, η 
συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει, κατά προτίμηση, το κριτήριο της χρήσης του 
προϊόντος τουλάχιστον για περίοδο 20 χρονών αντί της διατύπωσης «για μια 
τουλάχιστον γενεά», που είναι υπερβολικά ασαφής από νομική άποψη.

• Η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει να εξετάζεται η χρήση των τροφίμων στην 
Κοινότητα χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία προσχώρησης των διαφόρων 
κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να διευκρινίζεται η κατάσταση, 
ιδίως για τα νέα κράτη μέλη.
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• Η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει να επεκταθεί το αντικείμενο του κανονισμού 
αποβλέποντας στη στήριξη της καινοτομίας στον τομέα των τροφίμων και στην καλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, που συνιστούν μέτρα που θα ευνοήσουν τους 
υπεύθυνους των επιχειρήσεων του τομέα.

• Πολλά τμήματα της έκθεσης ενισχύουν την προστασία των καταναλωτών - για 
παράδειγμα, απαγορεύοντας ρητά τη διάθεση στην αγορά τροφίμων που δεν 
περιλαμβάνονται στον κοινοτικό κατάλογο.

• Η έκθεση ενισχύει τη διαφάνεια των πληροφοριών που παρέχονται στο κοινό 
προσδιορίζοντας ότι πρέπει να είναι προσβάσιμες στο διαδίκτυο.

• Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων που επενδύουν σημαντικά ποσά για την προετοιμασία 
της διάθεσης στην αγορά νέων ή παραδοσιακών τροφίμων, θεωρούν ότι τους παρέχεται 
μεγαλύτερη νομική προστασία όταν, σε περίπτωση αντιρρήσεων κατά τη διαδικασία 
έγκρισης, τους κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση πληροφορίες που θα μπορούσαν να 
αποτελούν αποδεικτικό στοιχείο.

• Η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει να επεκταθεί και να συγκεκριμενοποιηθεί η 
υποχρέωση της Επιτροπής να παρέχει τεχνική βοήθεια στους κοινοποιούντες, και ιδίως 
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και να τους παρέχει τη δυνατότητα να 
αποστέλλουν ενιαία αίτηση δια της ηλεκτρονικής οδού.

• Η συντάκτρια γνωμοδότησης οριοθετεί την απαίτηση για την παρακολούθηση ενός 
νέου προϊόντος στην αγορά μετά τη διάθεσή του προβλέποντας ότι η Επιτροπή θα 
πρέπει να διενεργεί αυτή την παρακολούθηση επί καθορισμένο και λογικά 
περιορισμένο χρονικό διάστημα ούτως ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο να 
αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων του τομέα επ’ αόριστο προβλήματα 
νομικής ασάφειας, πράγμα που θα υπονόμευε τη θέση τους έναντι των ανταγωνιστών 
τους.

• Η παρούσα γνωμοδότηση υποδεικνύει με ποιο τρόπο θα συνδυαστεί η προστασία των 
δεδομένων με το καθεστώς εμπιστευτικότητας των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 
12 του κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση 
ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα και τα αρτύματα 
τροφίμων. Η εν λόγω συνύπαρξη της περιόδου προστασίας των δεδομένων και της 
περιόδου εμπιστευτικότητας θα πρέπει να εξασφαλίζεται τηρώντας την αρχή της 
αναλογικότητας, η οποία ενισχύει, μεταξύ άλλων, τη διάδοση επιστημονικών γνώσεων 
και τη διαφάνεια των πληροφοριών προς τους καταναλωτές (για παράδειγμα, για τα 
αλλεργικά άτομα, κ.ά.).

• Η συντάκτρια γνωμοδότησης προτείνει να καθοριστεί η προθεσμία εντός της οποίας τα 
κράτη μέλη θα πρέπει να κοινοποιήσουν τις κυρώσεις που προβλέπει η νομοθεσία τους 
12 μήνες μετά τη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
να καθοριστεί για το 2013 η ημερομηνία στην οποία η Επιτροπή, για λόγους συνέχειας, 
θα πρέπει να υποβάλει την έκθεσή της σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού, 
ούτως ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα προκύψει από τις εκλογές του Ιουνίου 
2009 να μπορεί να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα του κειμένου.
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ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Οι κοινοτικοί κανόνες σχετικά με τα 
νέα τρόφιμα θεσπίσθηκαν με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 1997 
σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα 
συστατικά τροφίμων και με τον κανονισμό 
(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. Για 
λόγους σαφήνειας, πρέπει να καταργηθεί ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/97 και να 
αντικατασταθεί με τον παρόντα κανονισμό. 
Ο παρών κανονισμός πρέπει να 
περιλαμβάνει μέτρα που σήμερα 
διέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1852/2001.

(3) Οι κοινοτικοί κανόνες σχετικά με τα 
νέα τρόφιμα θεσπίσθηκαν με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 1997 
σχετικά με τα νέα τρόφιμα και τα νέα 
συστατικά τροφίμων και με τον κανονισμό 
(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. Για 
λόγους σαφήνειας, πρέπει να καταργηθούν
ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/97 και ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1852/2001. Ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ.258/97 πρέπει να 
αντικατασταθεί με τον παρόντα κανονισμό. 
Η σύσταση  της Επιτροπής 97/618/ΕΚ 
της 29ης Ιουλίου 1997 σχετικά με τις 
επιστημονικές πτυχές και την 
παρουσίαση των πληροφοριακών 
στοιχείων που είναι αναγκαία για την 
υποστήριξη αιτήσεων διάθεσης νέων 
τροφίμων και νέων συστατικών τροφίμων 
στην αγορά και την εκπόνηση των 
εκθέσεων αρχικής αξιολόγησης βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου1 πρέπει να αντικατασταθεί με 



PE407.801v02-00 6/35 AD\746151EL.doc

EL

αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές 
που αφορούν ειδικά τα νέα τρόφιμα· 
ωστόσο, η σύσταση 97/618 θα πρέπει να 
εξακολουθεί να μπορεί να διατίθεται 
ώστε να χρησιμοποιείται από τους 
αιτούντες έως ότου αντικατασταθεί με 
αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές. 
_______________________
1 ΕΕ L 253, 16.9.1997, σελ. 1.

Αιτιολόγηση
Οι διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1852/2001 σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης
καλύπτονται στο προτεινόμενο κείμενο κανονισμού από τις διατάξεις για την ενιαία διαδικασία 
έγκρισης με αποτέλεσμα να μην χρειάζεται πλέον ο κανονισμός της Επιτροπής (ΕΚ) αριθ. 
1852/2001. Η νέα πρόταση κανονισμού προβλέπει τη δημοσίευση νέων κατευθυντηρίων 
γραμμών για την υποστήριξη των αιτούντων. Οι προηγούμενες κατευθυντήριες γραμμές θα 
πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν έως ότου αντικατασταθούν από αναθεωρημένες 
κατευθυντήριες γραμμές.

Τροπολογία 2Πρόταση κανονισμού- τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Για να εξασφαλισθεί η συνέχεια με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97, η απουσία 
χρήσης για κατανάλωση από τον άνθρωπο 
σε σημαντικό βαθμό εντός της Κοινότητας 
πριν από την ημερομηνία έναρξης της 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
258/97, συγκεκριμένα τις 15 Μαΐου 1997 
πρέπει να ληφθεί υπόψη ως κριτήριο για να 
θεωρείται ένα είδος διατροφής ως νέο.

(4) Για να εξασφαλισθεί η συνέχεια με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97, η απουσία 
χρήσης για κατανάλωση από τον άνθρωπο 
σε σημαντικό βαθμό εντός της Κοινότητας 
πριν από την ημερομηνία έναρξης της 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
258/97, συγκεκριμένα τις 15 Μαΐου 1997 
πρέπει να ληφθεί υπόψη ως κριτήριο για να 
θεωρείται ένα είδος διατροφής ως νέο. Η 
χρήση εντός της Κοινότητας αφορά την 
χρήση στα κράτη μέλη, ανεξάρτητα από 
την ημερομηνία της ένταξής τους στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή διευκρινίζει τον αντίκτυπο που θα έχει ο κανονισμός στην εσωτερική αγορά 
και συνεπώς αυξάνει τη νομική ασφάλεια των ενδιαφερομένων, και ιδίως εκείνων που 
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προέρχονται από κράτη μέλη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Τα τρόφιμα που προέρχονται από 
κλωνοποιημένα ζώα και τους απογόνους 
τους πρέπει, ωστόσο, να εξαιρεθούν από 
το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού. Τα τρόφιμα αυτά πρέπει να 
ρυθμιστούν από ειδικό κανονισμό, που θα 
εγκριθεί με τη διαδικασία συναπόφασης, 
και δεν πρέπει να εμπίπτουν στην ενιαία 
διαδικασία.  Έως ότου τεθεί σε ισχύ ο 
παρών κανονισμός, η Επιτροπή πρέπει να 
υποβάλει αντίστοιχη νομοθετική 
πρόταση. Εν αναμονή της έναρξης ισχύος 
του κανονισμού για τα κλωνοποιημένα 
ζώα, πρέπει να επιβληθεί μορατόριουμ 
στην κυκλοφορία τροφίμων
παρασκευασμένων  από κλωνοποιημένα 
ζώα και τους απογόνους τους.

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) Οι διατάξεις της οδηγίας 2001/83/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 6ης Νοεμβρίου 2001 περί 
κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που 
προορίζονται για ανθρώπινη χρήση1 θα 
πρέπει να ισχύουν στις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες, ένα προϊόν, λαμβάνοντας 
υπόψη όλα τα χαρακτηριστικά του, 
ενδέχεται να εμπίπτει στον ορισμό ενός 
«φαρμάκου» και στον ορισμό ενός 
προϊόντος που καλύπτει η λοιπή 
κοινοτική νομοθεσία. Υπό το πρίσμα 



PE407.801v02-00 8/35 AD\746151EL.doc

EL

αυτό, ένα κράτος μέλος μπορεί, εάν 
προβλέπει, σύμφωνα με την οδηγία 
2001/83/ΕΚ, ότι μια ουσία συνιστά 
φάρμακο, να περιορίζει τη διάθεση στην 
αγορά ενός τέτοιου προϊόντος σύμφωνα 
με την κοινοτική νομοθεσία.
____________
1 ΕΕ L 311, 28.11.2001, σελ. 67. 

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των «τροφίμων» σύμφωνα με τον κανονισμό 178/2002 συνεπάγεται ότι ένα προϊόν 
που δεν είναι «φάρμακο», δεν μπορεί να είναι τρόφιμο. Δεδομένου ότι η κατηγοριοποίηση ενός 
προϊόντος ως φαρμάκου σύμφωνα με την οδηγία 2001/83 δεν έχει εναρμονιστεί εξ ολοκλήρου 
μεταξύ των κρατών μελών, υπάρχουν ορισμένες διαφορές στην κατηγοριοποίηση ενός 
προϊόντος ως φαρμάκου. Τούτο έχει αντίκτυπο τόσο στην εναρμόνιση όσο και στον τομέα των 
τροφίμων. Πολλά ζητήματα οριοθέτησης ανακύπτουν όσον αφορά τα νέα προϊόντα. Η 
προαναφερθείσα αιτιολογική πρόταση παρέχει μεγαλύτερη σαφήνεια στη βιομηχανία και τους 
καταναλωτές σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς όσον αφορά οριακά προϊόντα.

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Η αξιολόγηση κατά πόσον ένα είδος 
διατροφής χρησιμοποιήθηκε για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο σε 
σημαντικό βαθμό πριν από τις 15 Μαΐου 
1997, πρέπει να βασίζεται στις 
πληροφορίες που διατίθενται στα κράτη 
μέλη. Εφόσον η Επιτροπή δεν διαθέτει 
πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση 
ενός είδους διατροφής από τον άνθρωπο 
πριν από τις 15 Μαΐου 1997, πρέπει να 
καθιερωθεί μια απλή και διαφανής
διαδικασία για τη συλλογή αυτών των 
πληροφοριών με τη συμμετοχή των 
κρατών μελών και όλων των 
ενδιαφερομένων μερών.

(13) Η αξιολόγηση κατά πόσον ένα είδος 
διατροφής χρησιμοποιήθηκε για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο σε 
σημαντικό βαθμό πριν από τις 15 Μαΐου 
1997, πρέπει να βασίζεται στις 
πληροφορίες που διατίθενται στα κράτη 
μέλη. Εφόσον η Επιτροπή δεν διαθέτει 
πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση 
ενός είδους διατροφής από τον άνθρωπο 
πριν από τις 15 Μαΐου 1997, πρέπει να 
καθιερωθεί διαδικασία για τη συλλογή 
αυτών των πληροφοριών με τη συμμετοχή 
των κρατών μελών και όλων των 
ενδιαφερομένων μερών. Η διαδικασία 
αυτή  πρέπει να είναι απλή και διαφανής, 
αποφεύγοντας στο πλαίσιο αυτό 
οποιαδήποτε αδικαιολόγητη αναστάτωση 
της αγοράς, και πρέπει να θεσπιστεί το 
αργότερο έξι μήνες μετά την έναρξη 
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ισχύος του παρόντος κανονισμού .

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία συλλογής πληροφοριών μπορεί να συνεπάγεται ερωτήματα σχετικά με προϊόντα 
ως προς τα οποία διαπιστώνεται τελικά ότι δεν αποτελούν νέα τρόφιμα. Στο πλαίσιο της 
διαδικασίας της διαφανούς συγκέντρωσης δεδομένων, η ανταγωνιστική θέση αυτών των 
προϊόντων δεν θα πρέπει να υπόκειται στις δυσμενείς επιπτώσεις μη ορθούς υπαγωγής στο 
καθεστώς νέων προϊόντων. Για το λόγο αυτό, η διαδικασία της Επιτροπής θα πρέπει να 
εξετάζει με ευαισθησία τέτοια προβλήματα για να αποφεύγει την αδικαιολόγητη αναστάτωση
της αγοράς.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Είναι απαραίτητο να εφαρμόζεται μια 
εναρμονισμένη και κεντρική διαδικασία 
για την αξιολόγηση της ασφάλειας και την
έγκριση που να είναι αποτελεσματική, 
ταχεία και διαφανής. Με σκοπό την 
εξασφάλιση περαιτέρω εναρμόνισης των 
διαφόρων διαδικασιών έγκρισης τροφίμων, 
η αξιολόγηση της ασφάλειας των νέων 
τροφίμων και η συμπερίληψή τους στον 
κοινοτικό κατάλογο πρέπει να 
διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. […] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της […] για τη 
θέσπιση μιας ενιαίας διαδικασίας έγκρισης 
για πρόσθετα τροφίμων, ένζυμα τροφίμων 
και αρτύματα.

(15) Είναι απαραίτητο να εφαρμόζεται μια 
εναρμονισμένη και κεντρική διαδικασία 
για την αξιολόγηση της ασφάλειας και την 
έγκριση που να είναι αποτελεσματική, 
ταχεία και διαφανής. Με σκοπό την 
εξασφάλιση περαιτέρω εναρμόνισης των 
διαφόρων διαδικασιών έγκρισης τροφίμων, 
η αξιολόγηση της ασφάλειας των νέων 
τροφίμων και η συμπερίληψή τους στον 
κοινοτικό κατάλογο πρέπει να 
διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. […] του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της […] για τη 
θέσπιση μιας ενιαίας διαδικασίας έγκρισης 
για πρόσθετα τροφίμων, ένζυμα τροφίμων 
και αρτύματα τροφίμων. Κατά την 
έγκριση νέων τροφίμων  πρέπει να 
λαμβάνονται επίσης υπόψη άλλοι 
παράγοντες που σχετίζονται με το 
εξεταζόμενο ζήτημα, 
συμπεριλαμβανομένων δεοντολογικών 
παραγόντων.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της διαδικασίας για την έγκριση νέων 
τροφίμων (που περιλαμβάνουν επίσης νέα τρόφιμα που παράγονται μέσω νανοτεχνολογιών ή 
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της κλωνοποίησης) όλοι οι σημαντικοί για την τελική απόφαση παράγοντες, 
συμπεριλαμβανομένων των ζητημάτων δεοντολογικού χαρακτήρα.

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Σε ειδικές περιστάσεις, για να 
ενθαρρυνθεί η έρευνα και η ανάπτυξη στη 
βιομηχανία γεωργικών ειδών διατροφής, 
και επομένως η καινοτομία, τα προσφάτως 
ανεπτυγμένα επιστημονικά στοιχεία και τα 
δεδομένα που αποτελούν αντικείμενο 
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας τα 
οποία παρέχονται προς υποστήριξη μιας 
αίτησης συμπερίληψης νέων τροφίμων σε 
κοινοτικό κατάλογο δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται προς όφελος άλλου 
αιτούντος στη διάρκεια περιορισμένου 
χρονικού διαστήματος, χωρίς τη συμφωνία 
του πρώτου αιτούντος. Η προστασία 
επιστημονικών δεδομένων που παρέχονται 
από έναν αιτούντα δεν πρέπει να εμποδίζει 
άλλους αιτούντες να ζητούν τη 
συμπερίληψη στον κοινοτικό κατάλογο 
νέων τροφίμων βάσει δικών τους 
επιστημονικών δεδομένων.

(20) Σε ειδικές περιστάσεις, για να 
ενθαρρυνθεί η έρευνα και η ανάπτυξη στη 
βιομηχανία γεωργικών ειδών διατροφής, 
και επομένως η καινοτομία, είναι σκόπιμο 
να προστατεύεται η επένδυση που 
πραγματοποιούν  καινοτόμοι 
επιχειρηματίες για να συγκεντρώσουν τις 
πληροφορίες και τα στοιχεία που 
απαιτούνται για την τεκμηρίωση μιας 
αίτησης δυνάμει του παρόντος 
κανονισμού. Τα προσφάτως ανεπτυγμένα 
επιστημονικά στοιχεία και τα δεδομένα 
που αποτελούν αντικείμενο δικαιώματος 
πνευματικής ιδιοκτησίας τα οποία 
παρέχονται προς υποστήριξη μιας αίτησης 
συμπερίληψης νέων τροφίμων σε 
κοινοτικό κατάλογο δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται προς όφελος άλλου 
αιτούντος στη διάρκεια περιορισμένου 
χρονικού διαστήματος, χωρίς τη συμφωνία 
του πρώτου αιτούντος. Η προστασία 
επιστημονικών δεδομένων που παρέχονται 
από έναν αιτούντα δεν πρέπει να εμποδίζει 
άλλους αιτούντες να ζητούν τη 
συμπερίληψη στον κοινοτικό κατάλογο 
νέων τροφίμων βάσει δικών τους 
επιστημονικών δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης 20 θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τη διατύπωση της 
αιτιολογικής σκέψης 31 του κανονισμού 1924/2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και 
υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα.
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Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Τα νέα τρόφιμα διέπονται από τις 
γενικές απαιτήσεις επισήμανσης που 
θεσπίζονται με την οδηγία 2000/13/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 
μελών σχετικά με την επισήμανση, την 
παρουσίαση και τη διαφήμιση των 
τροφίμων. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
μπορεί να είναι απαραίτητο να 
προβλέπονται επιπλέον πληροφορίες στην 
επισήμανση, ιδιαίτερα όσον αφορά την 
περιγραφή των τροφίμων, την προέλευσή 
τους ή τις προϋποθέσεις χρήσης τους. 
Επομένως, η συμπερίληψη ενός νέου 
είδους διατροφής στον κοινοτικό κατάλογο 
νέων τροφίμων μπορεί να επιβάλει ειδικές 
προϋποθέσεις χρήσης ή υποχρεώσεις 
επισήμανσης.

(21) Τα νέα τρόφιμα διέπονται από τις 
γενικές απαιτήσεις επισήμανσης που 
θεσπίζονται με την οδηγία 2000/13/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 
μελών σχετικά με την επισήμανση, την 
παρουσίαση και τη διαφήμιση των 
τροφίμων. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
μπορεί να είναι απαραίτητο να 
προβλέπονται επιπλέον πληροφορίες στην 
επισήμανση, ιδιαίτερα όσον αφορά την 
περιγραφή των τροφίμων, την προέλευσή 
τους ή τις προϋποθέσεις χρήσης τους, που 
μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες 
που σχετίζονται με προβληματισμούς 
δεοντολογικού χαρακτήρα. Επομένως, η 
συμπερίληψη ενός νέου είδους διατροφής 
στον κοινοτικό κατάλογο νέων τροφίμων 
μπορεί να επιβάλει ειδικές προϋποθέσεις 
χρήσης ή υποχρεώσεις επισήμανσης.

Αιτιολόγηση

Είναι πολύ σημαντικό να συμπεριλαμβάνεται στην επισήμανση των νέων τροφίμων (μεταξύ των 
οποίων συγκαταλέγονται τα νέα τρόφιμα που παράγονται μέσω νανοτεχνολογιών ή 
κλωνοποίησης) ζητήματα δεοντολογικού χαρακτήρα διότι οι καταναλωτές χρειάζονται 
διαφανείς πληροφορίες για να μπορούν να επιλέγουν και να αγοράζουν όντας πλήρως
ενημερωμένοι.

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, 
σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής 

(22) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, 
σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής 
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και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα 
εναρμονίζει τις διατάξεις των κρατών 
μελών για τους ισχυρισμούς διατροφής και 
υγείας. Επομένως, οι ισχυρισμοί που 
αφορούν νέα τρόφιμα πρέπει να 
διατυπώνονται μόνον σύμφωνα με τον εν 
λόγω κανονισμό.

και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα 
εναρμονίζει τις διατάξεις των κρατών 
μελών για τους ισχυρισμούς διατροφής και 
υγείας. Επομένως, οι ισχυρισμοί που 
αφορούν νέα τρόφιμα πρέπει να 
διατυπώνονται μόνον σύμφωνα με τον εν 
λόγω κανονισμό. Σε περιπτώσεις κατά τις 
οποίες ένας αιτών σκοπεύει να 
διατυπώνεται σε νέο τρόφιμο ισχυρισμός 
υγείας που εγκρίνεται σύμφωνα με τα 
άρθρα 17 ή 18 του εν λόγω κανονισμού, 
και εάν οι αιτήσεις για την έγκριση του 
νέου προϊόντος και του ισχυρισμού υγείας 
υποβάλλονται ταυτόχρονα και 
περιλαμβάνουν αμφότερες αίτημα για την 
προστασία δεδομένων που αποτελούν 
αντικείμενο πνευματικής  ιδιοκτησίας, 
εφόσον το ζητήσει ο αιτών, οι περίοδοι 
προστασίας των δεδομένων θα πρέπει να 
αρχίζουν ταυτόχρονα και να κυλούν 
παράλληλα. 

Αιτιολόγηση

Συναφείς αιτήσεις για την έγκριση ενός νέου τροφίμου και ισχυρισμού διατροφής που αφορούν 
το ίδιο προϊόν και που αμφότερες βασίζονται σε δεδομένα που αποτελούν αντικείμενο 
πνευματικής ιδιοκτησίας θα μπορούσαν να διεκπεραιώνονται σε διαφορετικά 
χρονοδιαγράμματα. Κατά συνέπεια, η περίοδος προστασίας των δεδομένων για μια έγκριση θα 
μπορούσε να είχε λήξει αρκετό διάστημα προτού αρχίσει να ισχύει η περίοδος προστασίας των 
δεδομένων της συναφούς έγκρισης. Πρέπει να προβλέπεται η εναρμόνιση των περιόδων 
προστασίας δεδομένων συναφών εγκρίσεων εφόσον τούτο ζητείται από τον αιτούντα.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Μπορεί να ζητείται η γνώμη της 
Ευρωπαϊκής Ομάδας για τη Δεοντολογία 
της Επιστήμης και των Νέων Τεχνολογιών 
που συστάθηκε με την απόφαση της 

(24) Πρέπει, σε αιτιολογημένες 
περιπτώσεις,  να ζητείται η γνώμη της 
Ευρωπαϊκής Ομάδας για τη Δεοντολογία 
της Επιστήμης και των Νέων Τεχνολογιών 
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Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 1997, 
εφόσον είναι απαραίτητο, με σκοπό τη 
λήψη συμβουλών σε θέματα δεοντολογίας 
όσον αφορά τη διάθεση νέων τροφίμων 
στην αγορά.

που συστάθηκε με την απόφαση της 
Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 1997, με 
σκοπό τη λήψη συμβουλών σε θέματα 
δεοντολογίας όσον αφορά τη διάθεση νέων 
τροφίμων στην αγορά.

Αιτιολόγηση

Εφόσον το δικαιολογούν οι περιστάσεις (για παράδειγμα, σε περίπτωση χρησιμοποίησης 
νανοτεχνολογιών ή τεχνολογιών κλωνοποίησης), είναι σκόπιμο να ζητείται η γνώμη της 
Ευρωπαϊκής Ομάδας για τη Δεοντολογία της Επιστήμης και των Νέων Τεχνολογιών σε Θέματα 
Δεοντολογίας.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Νέα τρόφιμα που ήδη διατίθενται 
στην κοινοτική αγορά σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διατίθενται στην 
αγορά. Τα νέα τρόφιμα που έχουν εγκριθεί 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
258/97 πρέπει να περιλαμβάνονται στον 
κοινοτικό κατάλογο νέων τροφίμων που 
έχει καθιερωθεί με τον εν λόγω κανονισμό. 
Επιπλέον, αιτήσεις οι οποίες έχουν 
υποβληθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 258/97 και για τις οποίες δεν έχει 
ληφθεί τελική απόφαση πριν από την 
ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού πρέπει να θεωρείται 
ότι διέπονται από τον παρόντα κανονισμό.

(25) Νέα τρόφιμα που ήδη διατίθενται 
στην κοινοτική αγορά σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 πρέπει να 
εξακολουθήσουν να διατίθενται στην 
αγορά. Τα νέα τρόφιμα που έχουν εγκριθεί 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
258/97 πρέπει να περιλαμβάνονται στον 
κοινοτικό κατάλογο νέων τροφίμων που 
έχει καθιερωθεί με τον εν λόγω κανονισμό. 
Επιπλέον, εφόσον δεν έχει ακόμη 
υποβληθεί στην Επιτροπή η αρχική 
έκθεση  αξιολόγησης που προβλέπεται 
στο άρθρο 6(3) του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ.258/97, καθώς και σε όλες τις 
περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται 
συμπληρωματική έκθεση αξιολόγησης 
σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 4 του 
άρθρου 6 του εν λόγω κανονισμού πριν 
από την ημερομηνία έναρξης της 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 
αιτήσεις οι οποίες έχουν υποβληθεί 
δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 
πρέπει να θεωρείται ότι διέπονται από τον 
παρόντα κανονισμό. Όταν καλούνται να 
γνωμοδοτήσουν, η Αρχή και τα κράτη 
μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το 
αποτέλεσμα της αρχικής αξιολόγησης. 
Άλλες αιτήσεις που υποβάλλονται 
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σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 258/97 πριν από την 
ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού  πρέπει να 
διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
258/97.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής θέτει ενδεχομένως σε μειονεκτική θέση αιτήσεις για τις οποίες έχει 
ήδη διαβιβαστεί στην Επιτροπή αρχική αξιολόγηση, δεδομένου ότι μπορεί να παρέχεται η 
δυνατότητα να εγκρίνεται μια τέτοια αίτηση χωρίς να υποβάλλεται εκ νέου στην ΕΑΑΤ για 
αξιολόγηση εφόσον δεν εκφράζονται αντιρρήσεις. Όλες οι αιτήσεις για τις οποίες έχει ήδη 
διαβιβαστεί στην Επιτροπή αρχική έκθεση αξιολόγησης θα πρέπει να εξακολουθήσουν να 
υπάγονται στη διαδικασία που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) 258/97.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
εναρμονισμένους κανόνες για τη διάθεση 
νέων τροφίμων στην αγορά της 
Κοινότητας με σκοπό την εξασφάλιση 
υψηλού επιπέδου προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας και των συμφερόντων 
των καταναλωτών, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα την αποτελεσματική 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Ο παρών κανονισμός θεσπίζει 
εναρμονισμένους κανόνες για τη διάθεση 
νέων τροφίμων στην αγορά της 
Κοινότητας με σκοπό την εξασφάλιση 
υψηλού επιπέδου προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας και των συμφερόντων 
των καταναλωτών, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα την αποτελεσματική 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και 
προωθώντας την καινοτομία στις 
σχετικές βιομηχανίες.

Αιτιολόγηση

Ο στόχος αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνεται ρητώς στο περιεχόμενο του κανονισμού ως 
σημαντικός κοινοτικός στόχος και ως ένα από τα ζητήματα που αναφέρονται στις αιτιολογικές 
σκέψεις.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - παράγραφος 2 - στοιχείο α - σημείο i - υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η χρήση ενός είδους διατροφής 
αποκλειστικά ως προσθέτου τροφίμων ή σε 
πρόσθετο τροφίμων δεν επαρκεί για να 
αποδειχθεί εάν αυτό έχει χρησιμοποιηθεί 
για κατανάλωση από τον άνθρωπο σε 
σημαντικό βαθμό εντός της Κοινότητας 
πριν από τις 15 Μαΐου 1997. Ωστόσο, εάν 
ένα είδος διατροφής έχει χρησιμοποιηθεί 
αποκλειστικά ως πρόσθετο τροφίμων ή σε 
πρόσθετο τροφίμων πριν από την ανωτέρω 
ημερομηνία, μπορεί να διατεθεί στην 
κοινοτική αγορά μετά από αυτήν για την 
ίδια χρήση χωρίς να θεωρείται νέο είδος 
διατροφής. Περαιτέρω κριτήρια για την 
αξιολόγηση εάν ένα είδος διατροφής έχει 
χρησιμοποιηθεί για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο σε σημαντικό βαθμό εντός της 
Κοινότητας πριν από τις 15 Μαΐου 1997, 
τα οποία προορίζονται να τροποποιήσουν 
μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος 
κανονισμού, μεταξύ άλλων με τη 
συμπλήρωσή του, μπορεί να θεσπισθούν
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 3.

Η χρήση ενός είδους διατροφής 
αποκλειστικά ως προσθέτου τροφίμων ή σε 
πρόσθετο τροφίμων δεν επαρκεί για να 
αποδειχθεί εάν αυτό έχει χρησιμοποιηθεί 
για κατανάλωση από τον άνθρωπο σε 
σημαντικό βαθμό εντός της Κοινότητας 
πριν από τις 15 Μαΐου 1997. Ωστόσο, εάν 
ένα είδος διατροφής έχει χρησιμοποιηθεί 
αποκλειστικά ως πρόσθετο τροφίμων ή σε 
πρόσθετο τροφίμων πριν από την ανωτέρω 
ημερομηνία, μπορεί να διατεθεί στην 
κοινοτική αγορά μετά από αυτήν για την 
ίδια χρήση χωρίς να θεωρείται νέο είδος 
διατροφής. Πριν από την ημερομηνία 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, 
περαιτέρω κριτήρια για την αξιολόγηση 
εάν ένα είδος διατροφής έχει 
χρησιμοποιηθεί για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο σε σημαντικό βαθμό εντός της 
Κοινότητας πριν από τις 15 Μαΐου 1997, 
τα οποία προορίζονται να τροποποιήσουν 
μη ουσιώδη στοιχεία του παρόντος 
κανονισμού, μεταξύ άλλων με τη 
συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 
3.

Αιτιολόγηση

Για την ενίσχυση της νομικής ασφάλειας των υπεύθυνων των επιχειρήσεων του τομέα και για 
την εναρμόνιση στην εσωτερική αγορά (είναι γεγονός ότι, έως σήμερα, η εφαρμογή του 
καθεστώτος αυτού διαφέρει αισθητά από ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο), η Επιτροπή θα πρέπει 
να εκθέτει τα συγκεκριμένα κριτήρια με βάση τα οποία θα αξιολογείται εάν ένα είδος διατροφής 
έχει χρησιμοποιηθεί για κατανάλωση από τον άνθρωπο σε σημαντικό βαθμό εντός της 
Κοινότητας.
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 - παράγραφος 2 - στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ως «παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτη 
χώρα» νοούνται τα νέα τρόφιμα με 
ιστορικό ασφαλούς χρήσης στην τρίτη 
χώρα, κατά την έννοια ότι τα εν λόγω 
τρόφιμα αποτελούσαν και εξακολουθούν 
να αποτελούν στοιχείο μιας κανονικής 
διατροφής ενός μεγάλου μέρους του 
πληθυσμού της χώρας, για μία τουλάχιστον 
γενεά,

β) ως «παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτη 
χώρα» νοούνται τα νέα τρόφιμα με 
ιστορικό ασφαλούς χρήσης στην τρίτη 
χώρα, κατά την έννοια ότι τα εν λόγω 
τρόφιμα αποτελούσαν και εξακολουθούν 
να αποτελούν στοιχείο μιας κανονικής 
διατροφής ενός μεγάλου μέρους του 
πληθυσμού της χώρας, για μία περίοδο
τουλάχιστον 20 χρόνων,

Αιτιολόγηση

Από νομική άποψη, η έκφραση «μια γενεά» στερείται σαφήνειας. Αντικαθιστώντας την με την 
έκφραση «περίοδο 20 ετών», αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό η νομική ασφάλεια για όλους τους 
ενδιαφερόμενους και, ταυτόχρονα, η χρονική αυτή περίοδος παρέχει επαρκή περιθώρια για την 
απόκτηση γνώσεων καθώς και την συγκέντρωση επιστημονικών δεδομένων σχετικά με την 
κατανάλωση του εν λόγω τροφίμου και για να αποφασισθεί εάν θα πρέπει να εγκριθεί η διάθεση 
ενός παραδοσιακού τροφίμου από τρίτη χώρα στην εσωτερική αγορά της Κοινότητας.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να συλλέξει 
πληροφορίες από τα κράτη μέλη και / ή 
από υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων 
για να καθορίσει το βαθμό στον οποίο ένα 
είδος διατροφής έχει χρησιμοποιηθεί για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο εντός της 
Κοινότητας πριν από τις 15 Μαΐου 1997.

1. Η Επιτροπή συλλέγει πληροφορίες από 
τα κράτη μέλη και / ή από υπεύθυνους 
επιχειρήσεων τροφίμων για να καθορίσει 
το βαθμό στον οποίο ένα είδος διατροφής 
έχει χρησιμοποιηθεί για κατανάλωση από 
τον άνθρωπο εντός της Κοινότητας πριν 
από τις 15 Μαΐου 1997.
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Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 5α
Απαγόρευση νέων τροφίμων που δεν 

πληρούν τις προδιαγραφές
Τα νέα τρόφιμα δεν θα διατίθενται στην 
αγορά εάν η χρήση τους δεν πληροί τις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Η απαγόρευση αυτή θα πρέπει να αποτρέπει τους λιγότερο ευσυνείδητους επιχειρηματίες και να 
ενισχύει την προστασία των καταναλωτών.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών 
στοιχείων, δεν είναι επισφαλές για την 
υγεία των καταναλωτών υπό κανονικές 
συνθήκες κατανάλωσης·

α) βάσει των διαθέσιμων επιστημονικών 
στοιχείων, δεν είναι επισφαλές για την 
υγεία των καταναλωτών·

Αιτιολόγηση

Τα νέα τρόφιμα δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να παρουσιάζουν κανένα κίνδυνο για την 
υγεία των καταναλωτών. Η επιφύλαξη όσον αφορά την κανονική κατανάλωση είναι περιττή και 
θα προκαλούσε απλώς και μόνο προβλήματα ερμηνείας κατά την έμπρακτη εφαρμογή και θα 
ζημίωνε την προβλεπτικότητα της νομολογίας για τους επιχειρηματίες του τομέα. Αφετέρου, η 
νέα διατύπωση ενισχύει περισσότερο την προστασία των καταναλωτών.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 - στοιχείο β
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) δεν παραπλανεί τον καταναλωτή, ούτε 
με την παρουσίασή του ούτε με τη χρήση 
για την οποία προορίζεται·

β) δεν παραπλανεί τον καταναλωτή. 

Αιτιολόγηση
Οι ορισμοί στον αρχικό κανονισμό 258/97 είναι σαφέστεροι και ακριβέστεροι και θα πρέπει να 
διατηρηθούν.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 - στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) στην περίπτωση κατά την οποία 
προορίζεται να αντικαταστήσει ένα άλλο 
είδος διατροφής, δεν διαφέρει από αυτό σε 
βαθμό ώστε η κανονική κατανάλωσή του 
να συνεπάγεται μικρότερη διατροφική αξία 
για τον καταναλωτή.

γ) στην περίπτωση κατά την οποία 
προορίζεται να αντικαταστήσει ένα άλλο 
είδος διατροφής, δεν διαφέρει από αυτό 
ούτως ώστε η κανονική κατανάλωσή του 
να συνεπάγεται μικρότερη διατροφική αξία 
για τον καταναλωτή.

Αιτιολόγηση

Οι ορισμοί στον αρχικό κανονισμό 258/97 είναι σαφέστεροι και ακριβέστεροι και θα πρέπει να 
διατηρηθούν.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 - παράγραφος 2 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περιπτώσεις στις οποίες δεν 
διατίθενται επιστημονικά πορίσματα για 
τις επιπτώσεις ενός νέου τροφίμου στην 
υγεία, το εν λόγω είδος διατροφής δεν 
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μπορεί να περιληφθεί στον κοινοτικό 
κατάλογο.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 - παράγραφος 1β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ένα νέο τρόφιμο επιτρέπεται να 
συμπεριληφθεί στον κοινοτικό κατάλογο 
μόνον εάν διατίθεται γνωμοδότηση της 
Αρχής που πιστοποιεί ότι το εν λόγω 
είδος διατροφής δεν είναι επισφαλές για 
την υγεία.  

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 7 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ο κοινοτικός κατάλογος 
επικαιροποιείται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που θεσπίζεται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. [ενιαία διαδικασία].

1. Ο κοινοτικός κατάλογος 
επικαιροποιείται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που θεσπίζεται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. [ενιαία διαδικασία] και η 
Επιτροπή τον δημοσιεύει σε ειδικά 
αφιερωμένη στο θέμα αυτό  ιστοσελίδα 
της.

Αιτιολόγηση

Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τον κατάλογο των τροφίμων που προέρχονται από τρίτη χώρα, 
ο κοινοτικός κατάλογος νέων τροφίμων θα πρέπει να διατίθεται στο διαδίκτυο.
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 7 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Κατά παρέκκλιση από την τρίτη 
παράγραφο του άρθρου 7 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. [ενιαία διαδικασία], η 
επικαιροποίηση του κοινοτικού 
καταλόγου όσον αφορά ένα νέο είδος 
διατροφής, εκτός από τα παραδοσιακά 
τρόφιμα από τρίτες χώρες, αποφασίζεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού 
στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
προσφάτως ανεπτυγμένα επιστημονικά 
στοιχεία και επιστημονικά δεδομένα που 
αποτελούν αντικείμενο δικαιώματος 
πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύονται 
σύμφωνα με το άρθρο 12.

Διαγράφεται

Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο η καταχώριση νέων 
τροφίμων στον κοινοτικό κατάλογο 
περιλαμβάνει εκτός από τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2:
α) την ημερομηνία της καταχώρισης των 
νέων τροφίμων στον κοινοτικό κατάλογο·
β) το γεγονός ότι η καταχώριση βασίζεται 
σε προσφάτως ανεπτυγμένα επιστημονικά 
στοιχεία και/ή επιστημονικά δεδομένα 
που αποτελούν αντικείμενο δικαιώματος 
πνευματικής ιδιοκτησίας που 
προστατεύονται σύμφωνα με το άρθρο 
12·
γ) το όνομα και τη διεύθυνση του 
αιτούντα.

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο να περιληφθεί αυτή η διάταξη στο άρθρο 12 όπου έχει διατυπωθεί εκ νέου σε 
τροποποιημένη μορφή η παράγραφος αυτή.
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 7 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Πριν από την εκπνοή του χρονικού 
διαστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 
12, ο κοινοτικός κατάλογος 
επικαιροποιείται με σκοπό την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3 
που θεσπίζεται στον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. [ενιαία διαδικασία], έτσι ώστε, 
εφόσον το εγκεκριμένο είδος διατροφής 
εξακολουθεί να πληροί την προϋπόθεση 
που προβλέπεται στον παρόντα 
κανονισμό, οι ειδικές ενδείξεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3 δεύτερο 
εδάφιο του παρόντος άρθρου δεν 
περιλαμβάνονται πλέον.

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο να περιληφθεί αυτή η διάταξη στο άρθρο 12 όπου έχει διατυπωθεί εκ νέου σε 
τροποποιημένη μορφή η παράγραφος αυτή.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 8 - παράγραφος 1 - υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η κοινοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από 
τεκμηριωμένα δεδομένα που να 
αποδεικνύουν το ιστορικό ασφαλούς 
χρήσης στην τρίτη χώρα.

Η κοινοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από 
τεκμηριωμένα δεδομένα που να 
αποδεικνύουν το ιστορικό ασφαλούς 
χρήσης σε οποιαδήποτε  τρίτη χώρα.

Αιτιολόγηση

Λόγω έλλειψης στατιστικών δεδομένων, είναι σημαντικό να συνεκτιμούνται δεδομένα που 
αποδεικνύουν το ιστορικό ασφαλούς χρήσης σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα.
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 8 - παράγραφος 3 - υποπαράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στην περίπτωση αυτή, τα τρόφιμα δεν
διατίθενται στην αγορά της Κοινότητας και 
εφαρμόζονται τα άρθρα 5 έως 7. Η 
κοινοποίηση όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 θεωρείται ως αίτηση όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. XX/XXX [ενιαία 
διαδικασία].

Στην περίπτωση αυτή, τα τρόφιμα δεν 
διατίθενται στην αγορά της Κοινότητας και 
εφαρμόζονται τα άρθρα 5 έως 7. Η 
κοινοποίηση όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 θεωρείται ως αίτηση όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. XX/XXX [ενιαία 
διαδικασία]. Ως εναλλακτική λύση, ο 
αιτών μπορεί να αποφασίζει να αποσύρει 
την κοινοποίηση.

Αιτιολόγηση

Σε σύγκριση με τα στοιχεία που απαιτούνται για να αποδεικνύεται το ιστορικό ασφαλούς χρήσης 
για την κοινοποίηση που προβλέπει το άρθρο 8, η απαίτηση προσκόμισης δεδομένων για την 
υποστήριξη μιας αίτησης θα ήταν αρκετά πιο εκτεταμένη. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιμο να έχει 
ο αιτών τη δυνατότητα να αποσύρεται από τη διαδικασία και να μην μετατρέπεται αυτόματα η 
κοινοποίηση σε πλήρη αίτηση.

Τροπολογία 27Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 8 - παράγραφος 3 - υποπαράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή πληροφορεί το συγκεκριμένο 
υπεύθυνο επιχείρησης τροφίμων σχετικά 
εντός πέντε μηνών από την ημερομηνία 
της κοινοποίησης κατά την παράγραφο 1.

Η Επιτροπή πληροφορεί τον συγκεκριμένο 
υπεύθυνο επιχείρησης τροφίμων, χωρίς 
άσκοπη καθυστέρηση και με μέσο που θα 
μπορούσε να χρησιμεύσει ως αποδεικτικό 
στοιχείο, σχετικά και το αργότερο εντός 
πέντε μηνών από την ημερομηνία της 
κοινοποίησης κατά την παράγραφο 1.

Αιτιολόγηση

Αποβλέποντας στην ενίσχυση της νομικής ασφάλειας, η Επιτροπή πρέπει να ενημερώνει τον 
κοινοποιούνται (υπεύθυνο επιχείρησης τροφίμων) σχετικά με τις αντιρρήσεις που 
διατυπώνονται μετά την κοινοποίηση, χωρίς άσκοπη καθυστέρηση και με μέσο που θα 



AD\746151EL.doc 23/35 PE407.801v02-00

EL

μπορούσε να χρησιμεύσει ως αποδεικτικό στοιχείο.

Τροπολογία 28Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 8 - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Λεπτομερείς κανόνες για την εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου, οι οποίοι 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων του παρόντος
κανονισμού, μεταξύ άλλων με τη 
συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3.

6. Πριν από την ημερομηνία εφαρμογής 
του άρθρου 8, λεπτομερείς κανόνες για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, οι οποίοι 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού, μεταξύ άλλων με τη 
συμπλήρωσή του, θεσπίζονται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Αποβλέποντας στην ενίσχυση της νομικής ασφάλειας των υπεύθυνων επιχειρήσεων τροφίμων, 
είναι σκόπιμο να υποχρεούται η Επιτροπή να θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες βάσει των οποίων 
θα αξιολογείται εάν θα πρέπει να διατίθεται στην εσωτερική αγορά της Κοινότητας 
παραδοσιακό τρόφιμο από τρίτη χώρα.

Τροπολογία 29Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, κατά περίπτωση, σε στενή 
συνεργασία με την Αρχή, διαθέτει τεχνικές 
κατευθυντήριες γραμμές και εργαλεία για 
να βοηθήσει τους υπεύθυνους 
επιχειρήσεων τροφίμων και ειδικά τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην 
προετοιμασία και την υποβολή αιτήσεων 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με την 
Αρχή, συνεργάζεται ενεργά με τους 
υπεύθυνους των επιχειρήσεων τροφίμων, 
και ιδίως με τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, για την κατάρτιση και 
υποβολή των αιτήσεων και των 
κοινοποιήσεών τους σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό και τους διαθέτει
πληρέστατες τεχνικές κατευθυντήριες 
γραμμές και εργαλεία, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας 
υποβολής ενιαίας αίτησης δια της 
ηλεκτρονικής οδού.

Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη να παρέχονται τεχνικές κατευθύνσεις  και  εργαλεία στους επιχειρηματίες και να 
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αναλαμβάνει η Επιτροπή ενεργό δέσμευση. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα θα μπορούσε να ήταν 
η ενιαία ηλεκτρονική δήλωση ή άλλα στοιχεία σύγχρονης ηλεκτρονικής διαχείρισης που 
χρησιμοποιούνται στα διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 10 - εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για την αξιολόγηση της ασφάλειας των 
νέων τροφίμων, η Αρχή:

Εφόσον ενδείκνυται, και ιδίως για την 
αξιολόγηση της ασφάλειας των νέων 
τροφίμων, η Αρχή:

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής του άρθρου από τυπική και νομική άποψη.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 10 - στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) συγκρίνει, εφόσον ενδείκνυται, εάν τα 
τρόφιμα είναι τόσο ασφαλή όσο και εκείνα 
μιας συγκρίσιμης κατηγορίας τροφίμων 
που ήδη υπάρχουν στην αγορά της 
Κοινότητας ή όσο και τα τρόφιμα τα οποία 
τα εν λόγω νέα τρόφιμα προορίζονται να 
αντικαταστήσουν·

α) αποφασίζει εάν τα τρόφιμα είναι τόσο 
ασφαλή όσο και εκείνα μιας συγκρίσιμης 
κατηγορίας τροφίμων που ήδη υπάρχουν 
στην αγορά της Κοινότητας ή όσο και τα 
τρόφιμα τα οποία τα εν λόγω νέα τρόφιμα 
προορίζονται να αντικαταστήσουν·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διατυπωθεί με αυστηρότερο τρόπο η υποχρέωση να εξετάζεται η ασφάλεια νέων 
τροφίμων και όσον αφορά συγκρίσιμες κατηγορίες τροφίμων.
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Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει, για 
λόγους ασφάλειας των τροφίμων και 
σύμφωνα με τη γνώμη της Αρχής, 
απαίτηση παρακολούθησης μετά τη 
διάθεση στην αγορά. Οι υπεύθυνοι 
επιχειρήσεων τροφίμων κατά τη διάθεση 
στην κοινοτική αγορά ενός είδους 
διατροφής είναι υπεύθυνοι για την 
εφαρμογή των απαιτήσεων μετά τη 
διάθεση στην αγορά που αφορούν ειδικά 
την καταχώριση των συγκεκριμένων 
τροφίμων στον κοινοτικό κατάλογο νέων 
τροφίμων.

1. Η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει, για 
λόγους ασφάλειας των τροφίμων και 
σύμφωνα με τη γνώμη της Αρχής, 
απαίτηση παρακολούθησης μετά τη 
διάθεση στην αγορά για λογικά 
περιορισμένη χρονική περίοδο. Δεν είναι 
δυνατόν να παρατείνεται αυτή η λογικά 
περιορισμένη περίοδος παρακολούθησης 
του τροφίμου μετά τη διάθεσή του στην 
αγορά, εφόσον το δικαιολογούν οι 
περιστάσεις, παρά μόνο μια φορά, για νέα 
περίοδο λογικής και περιορισμένης 
διάρκειας. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 
τροφίμων κατά τη διάθεση στην κοινοτική 
αγορά ενός είδους διατροφής είναι 
υπεύθυνοι για την εφαρμογή των 
απαιτήσεων μετά τη διάθεση στην αγορά 
που αφορούν ειδικά την καταχώριση των 
συγκεκριμένων τροφίμων στον κοινοτικό 
κατάλογο νέων τροφίμων.

Αιτιολόγηση

Το εμπόδιο που θέτει  στην ελεύθερη λειτουργία της αγοράς η παρακολούθηση του νέου 
προϊόντος μετά τη διάθεσή του στην αγορά πρέπει να αποτελεί εξαίρεση και, συνεπώς, πρέπει 
να διενεργείται σε λογικά και αυστηρά περιορισμένη χρονική περίοδο, ούτως ώστε να μην 
αντιμετωπίζει ο υπεύθυνος της επιχείρησης τροφίμων νομική ανασφάλεια σχετικά με το προϊόν 
του.

Τροπολογία 33

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11α (νέο) (στο Κεφάλαιο ΙΙ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α
Ευρωπαϊκή Ομάδα για τη Δεοντολογία 

της Επιστήμης και των Νέων 
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Τεχνολογιών
Εφόσον κρίνεται απαραίτητο, για θέματα 
δεοντολογίας μεγάλης σπουδαιότητας που 
σχετίζονται με τις επιστήμες και τις νέες 
τεχνολογίες, η Επιτροπή μπορεί να 
συμβουλεύεται την Ευρωπαϊκή Ομάδα 
για τη Δεοντολογία της επιστήμης και 
των Νέων Τεχνολογιών προκειμένου να 
λαμβάνει τη γνώμη της επί ζητημάτων 
δεοντολογίας.
Η Επιτροπή διαθέτει στο κοινό την 
παρούσα γνωμοδότηση, 
συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσής 
της σε αφιερωμένη στο θέμα αυτό 
ιστοσελίδα της.

Αιτιολόγηση

Εφόσον το δικαιολογούν οι περιστάσεις (για παράδειγμα, σε περίπτωση χρησιμοποίησης 
νανοτεχνολογιών ή τεχνολογιών κλωνοποίησης), είναι σκόπιμο να ζητείται η γνώμη της 
Ευρωπαϊκής Ομάδας για τη Δεοντολογία της Επιστήμης και των Νέων Τεχνολογιών. Η 
Επιτροπή ή ένα κράτος μέλος μπορεί να κινήσει την εν λόγω διαδικασία διαβούλευσης. Για 
λόγους διαφάνειας και συμμετοχής στη διαδικασία της επιστημονικής ή μη επιστημονικής 
κοινότητας, οι γνωμοδοτήσεις πρέπει να δημοσιεύονται στο διαδίκτυο.

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 12 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατόπιν αιτήματος του αιτούντος, 
βασιζόμενου σε κατάλληλες και 
επαληθεύσιμες πληροφορίες 
περιλαμβανόμενες στο φάκελο της 
αίτησης, τα προσφάτως ανεπτυγμένα 
επιστημονικά στοιχεία και επιστημονικά 
δεδομένα που αποτελούν αντικείμενο 
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας τα 
οποία παρέχονται προς υποστήριξη των 
αιτήσεων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
προς υποστήριξη άλλης αίτησης στη 
διάρκεια μιας περιόδου πέντε ετών από την 
ημερομηνία συμπερίληψης των νέων 
τροφίμων στον κοινοτικό κατάλογο χωρίς 

1. Κατόπιν αιτήματος του αιτούντος, 
βασιζόμενου σε κατάλληλες και 
επαληθεύσιμες πληροφορίες 
περιλαμβανόμενες στο φάκελο της 
αίτησης, τα προσφάτως ανεπτυγμένα 
επιστημονικά στοιχεία και επιστημονικά 
δεδομένα που αποτελούν αντικείμενο 
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας τα 
οποία παρέχονται προς υποστήριξη των 
αιτήσεων δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
προς υποστήριξη άλλης αίτησης στη 
διάρκεια μιας περιόδου πέντε ετών από την 
ημερομηνία συμπερίληψης των νέων 
τροφίμων στον κοινοτικό κατάλογο χωρίς 
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τη συγκατάθεση του αιτούντος. τη συγκατάθεση του αιτούντος. Εάν τα εν 
λόγω πρόσφατα επιστημονικά δεδομένα 
και επιστημονικά δεδομένα που 
αποτελούν αντικείμενο δικαιώματος 
πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με το 
παρόν άρθρο υπόκεινται επίσης στους
κανόνες περί εμπιστευτικότητας που 
προβλέπει ο κανονισμός του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [(ΕΚ) 
αριθ. … της …[ που θεσπίζει ενιαία 
διαδικασία έγκρισης για τα πρόσθετα, 
ένζυμα και αρτύματα τροφίμων]1, η 
Επιτροπή προσαρμόζει την περίοδο της 
εμπιστευτικότητας ανάλογα με την
πενταετή περίοδο προστασίας των 
δεδομένων.
__________
1 ΕΕ L ... .

Αιτιολόγηση

Η παρούσα γνωμοδότηση υποδεικνύει με ποιο τρόπο θα συνδυαστεί η προστασία των 
δεδομένων με το καθεστώς εμπιστευτικότητας των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 12 του 
κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενιαίας 
διαδικασίας έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα και τα αρτύματα τροφίμων. Η εν 
λόγω συνύπαρξη της περιόδου προστασίας των δεδομένων και της περιόδου εμπιστευτικότητας 
θα πρέπει να εξασφαλίζεται τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, η οποία ενισχύει, μεταξύ 
άλλων, τη διάδοση επιστημονικών γνώσεων και τη διαφάνεια των πληροφοριών προς τους 
καταναλωτές (για παράδειγμα, για τα αλλεργικά άτομα, κ.ά.).

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 12 - παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Κατά παρέκκλιση από την τέταρτη 
παράγραφο του άρθρου 7 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. [ενιαία διαδικασία], η 
επικαιροποίηση του κοινοτικού 
καταλόγου όσον αφορά ένα νέο είδος 
διατροφής, εκτός από τα παραδοσιακά 
τρόφιμα από τρίτες χώρες, αποφασίζεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού 
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στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
πρόσφατα διαπιστωμένα επιστημονικά 
στοιχεία και επιστημονικά δεδομένα που 
αποτελούν αντικείμενο δικαιώματος 
πνευματικής ιδιοκτησίας προστατεύονται 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Σε τέτοιες 
περιπτώσεις, η έγκριση χορηγείται για 
την περίοδο που καθορίζεται στην πρώτη 
παράγραφο.

(Η παρούσα τροπολογία είναι η πρώην παράγραφος 3 του άρθρου 7)

Αιτιολόγηση

Λεπτομερέστερη διατύπωση της διάταξης που αναφερόταν αρχικά στο άρθρο 7.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 12 - παράγραφος 1β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Στις περιπτώσεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1α,  η καταχώριση νέων 
τροφίμων στον κοινοτικό κατάλογο 
περιλαμβάνει, εκτός από τις πληροφορίες 
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 7:
α) την ημερομηνία της καταχώρισης των 
νέων τροφίμων στον κοινοτικό κατάλογο·
β) το γεγονός ότι η καταχώριση βασίζεται 
σε πρόσφατα διαπιστωμένα επιστημονικά 
στοιχεία και/ή επιστημονικά δεδομένα 
που αποτελούν αντικείμενο δικαιώματος 
πνευματικής ιδιοκτησίας που 
προστατεύονται σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο·
γ) το όνομα και τη διεύθυνση του 
αιτούντα·
δ) το γεγονός ότι η διάθεση στην αγορά 
του νέου προϊόντος περιορίζεται από τον 
αιτούντα που αναφέρεται στο σημείο (γ),
εκτός εάν ένας άλλος αιτών λαμβάνει την 
έγκριση για το προϊόν χωρίς να γίνεται 
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μνεία στα στοιχεία για τα δικαιώματα 
ιδιοκτησίας που αναφέρονται στο σημείο 
(β).

(Η παρούσα τροπολογία αντιστοιχεί στο πρώην άρθρο 7, παράγραφος 3, υποπαράγραφος 2, 
εκτός του στοιχείου (δ))

Αιτιολόγηση

Λεπτομερέστερη διατύπωση της διάταξης που αναφερόταν αρχικά στο άρθρο 7. Ειδικότερα, 
προσδιορίζονται με περισσότερες λεπτομέρειες οι συμπληρωματικές πληροφορίες που πρέπει να 
αναφέρονται στον κοινοτικό κατάλογο.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 12 - παράγραφος 1γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1γ. Πριν από τη λήξη της περιόδου που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, ο 
κοινοτικός κατάλογος επικαιροποιείται 
ούτως ώστε, υπό την προϋπόθεση ότι το 
εγκριθέν τρόφιμο εξακολουθεί να πληροί 
τους όρους που προβλέπει ο παρών 
κανονισμός, να μην περιλαμβάνονται 
πλέον οι ειδικές ενδείξεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 3.
Το εν λόγω μέτρο, που προορίζεται για 
την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού, εγκρίνεται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 14, 
παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Λεπτομερέστερη διατύπωση της διάταξης που αναφερόταν αρχικά στο άρθρο 7.



PE407.801v02-00 30/35 AD\746151EL.doc

EL

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12α
Εναρμονισμένη προστασία δεδομένων

Με την επιφύλαξη της έγκρισης ενός νέου 
τροφίμου σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 14 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. .../... {ενιαία 
διαδικασία} ή της έγκρισης ισχυρισμού 
για την υγεία σύμφωνα με τα άρθρα 17, 
18 και 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1924/2006, εάν επιχειρείται η έγκριση 
ενός νέου προϊόντος και του ισχυρισμού 
υγείας για το εν λόγω είδος διατροφής, 
και εφόσον η προστασία των δεδομένων 
σύμφωνα με τις διατάξεις αμφότερων 
των κανονισμών δικαιολογείται και 
ζητείται από τον αιτούντα, τα δεδομένα 
της έγκρισης και της δημοσίευσης της 
έγκρισης στην Επίσημη Εφημερίδα 
πρέπει να συμφωνούν και οι περίοδοι 
προστασίας των δεδομένων πρέπει να 
συμπίπτουν.

Αιτιολόγηση

Βλέπε αιτιολόγηση στην αιτιολογική σκέψη 22.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
τους σχετικούς με τις κυρώσεις που 
επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης 
των διατάξεων του παρόντος κανονισμού 
και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για 
να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες 
τους σχετικούς με τις κυρώσεις που 
επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης 
των διατάξεων του παρόντος κανονισμού 
και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για 
να διασφαλίσουν την εφαρμογή τους. Οι 
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προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, ανάλογες και 
αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
τις εν λόγω διατάξεις το αργότερο έως την
[…] στην Επιτροπή και την ενημερώνουν 
αμέσως για κάθε μεταγενέστερη 
τροποποίηση που τις επηρεάζει.

προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι 
αποτελεσματικές, ανάλογες και 
αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν 
τις εν λόγω διατάξεις το αργότερο εντός 12 
μηνών στην Επιτροπή και την 
ενημερώνουν αμέσως για κάθε 
μεταγενέστερη τροποποίηση που τις 
επηρεάζει.

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός συγκεκριμένης προθεσμίας (12 μηνών) εντός της οποίας τα κράτη μέλη πρέπει να 
κοινοποιούν το καθεστώς των κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση παράβασης των 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού ενισχύει τη νομική ασφάλεια. Επίσης, η τροπολογία αυτή 
συμφωνεί με μεγαλύτερες προθεσμίες που έχουν καθοριστεί στα άλλα τροποποιημένα άρθρα για 
την παραλαβή των λεπτομερών κανόνων εφαρμογής από την Επιτροπή.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το αργότερο την [1 Ιανουαρίου 2015] και 
με βάση την εμπειρία, η Επιτροπή 
διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο έκθεση υλοποίησης του 
παρόντος κανονισμού, και ιδίως του 
άρθρου 8, συνοδευόμενη, εφόσον 
ενδείκνυται, από τυχόν προτάσεις. Η 
έκθεση και κάθε τυχόν πρόταση 
καθίσταται προσιτή στο κοινό.

Το αργότερο την 31 Δεκεμβρίου 2013 και 
με βάση την εμπειρία, η Επιτροπή 
διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο έκθεση υλοποίησης του 
παρόντος κανονισμού, και ιδίως των 
άρθρων 8 και 12, συνοδευόμενη, εφόσον 
ενδείκνυται, από τυχόν προτάσεις. Η 
έκθεση και κάθε τυχόν πρόταση 
καθίσταται προσιτή στο κοινό.

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέχισης της εφαρμογής είναι προτιμότερο να προβλέψει ήδη το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο την επανεξέταση του παρόντος κανονισμού στο πλαίσιο της προσεχούς 
κοινοβουλευτικής περιόδου. Επίσης, όσον αφορά την υποχρέωση προστασίας των δεδομένων 
σύμφωνα με το άρθρο 12, είναι σκόπιμο, στο πλαίσιο της εν λόγω επανεξέτασης, να ασχοληθεί 
επίσης η Επιτροπή με την εφαρμογή του κανονισμού στα κράτη μέλη.
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Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντός έξι μηνών από την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος του παρόντος 
κανονισμού [ημερομηνία] το αργότερο, η 
Επιτροπή θα καταρτίσει τον κοινοτικό 
κατάλογο καταχωρίζοντας νέα τρόφιμα 
που εγκρίθηκαν σύμφωνα με τον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 258/97 στον εν λόγω 
κοινοτικό κατάλογο και 
συμπεριλαμβάνοντας ενδεχόμενες 
προϋποθέσεις έγκρισης, εφόσον 
ενδείκνυται.

Εντός έξι μηνών από την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος του παρόντος 
κανονισμού [ημερομηνία] το αργότερο, η 
Επιτροπή θα καταρτίσει τον κοινοτικό 
κατάλογο καταχωρίζοντας σε αυτόν τα νέα 
τρόφιμα που εγκρίθηκαν σύμφωνα με τον 
κανονισμό (EΚ) αριθ. 258/97 και τα οποία 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού δυνάμει των 
άρθρων 2 και 3, συμπεριλαμβάνοντας 
ενδεχόμενες προϋποθέσεις έγκρισης, 
εφόσον ενδείκνυται.

Αιτιολόγηση

Βλέπε τροπολογία στο άρθρο 16.

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 18, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κάθε αίτηση για τη διάθεση νέων 
τροφίμων στην αγορά που υποβάλλεται σε 
ένα κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 4 
του κανονισμού (EΚ) αριθ. 258/97 για την 
οποία δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση 
πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του
παρόντος κανονισμού θεωρείται ως 
αίτηση σύμφωνα με τον παρόντα
κανονισμό.

1. Εφόσον δεν έχει  υποβληθεί στην 
Επιτροπή η αρχική έκθεση  αξιολόγησης 
που προβλέπεται στο άρθρο 6(3) του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ.258/97 έως τις ...+, 
οποιαδήποτε αίτηση για τη διάθεση νέων 
τροφίμων στην αγορά που υποβάλλεται σε 
ένα κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 4 
του εν λόγω κανονισμού θεωρείται ως 
αίτηση σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό. Άλλες αιτήσεις που 
υποβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 3. 
παρ. 4, 4 και 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
258/97 πριν από την ... +
διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
258/97.
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________________

+   Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού 

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής θέτει ενδεχομένως σε μειονεκτική θέση αιτήσεις για τις οποίες έχει 
ήδη διαβιβαστεί στην Επιτροπή αρχική αξιολόγηση, δεδομένου ότι μπορεί να παρέχεται η 
δυνατότητα να εγκρίνεται μια τέτοια αίτηση χωρίς να υποβάλλεται εκ νέου στην ΕΑΑΤ για 
αξιολόγηση εφόσον δεν εκφράζονται αντιρρήσεις. Όλες οι αιτήσεις για τις οποίες έχει ήδη 
διαβιβαστεί στην Επιτροπή αρχική έκθεση αξιολόγησης θα πρέπει να εξακολουθήσουν να 
υπάγονται στη διαδικασία που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) 258/97.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 18, παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οιοδήποτε κατάλληλο μεταβατικό 
μέτρο σύμφωνα με την παράγραφο 1, το 
οποίο αποσκοπεί στην τροποποίηση μη 
ουσιαστικών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού, μεταξύ άλλων με τη
συμπλήρωσή του, θεσπίζεται σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 3.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η πρόταση της Επιτροπής θέτει ενδεχομένως σε μειονεκτική θέση αιτήσεις για τις οποίες έχει
ήδη διαβιβαστεί στην Επιτροπή αρχική αξιολόγηση, δεδομένου ότι μπορεί να παρέχεται η 
δυνατότητα να εγκρίνεται μια τέτοια αίτηση χωρίς να υποβάλλεται εκ νέου στην ΕΑΑΤ για 
αξιολόγηση εφόσον δεν εκφράζονται αντιρρήσεις. Όλες οι αιτήσεις για τις οποίες έχει ήδη 
διαβιβαστεί στην Επιτροπή αρχική έκθεση αξιολόγησης θα πρέπει να εξακολουθήσουν να 
υπάγονται στη διαδικασία που προβλέπει ο κανονισμός (ΕΚ) 258/97.
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Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού - τροποποιητική πράξη
Άρθρο 20 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εφαρμόζεται έξι μήνες μετά την 
ημερομηνία δημοσίευσής του 
[ημερομηνία].

Εφαρμόζεται δώδεκα μήνες μετά την 
ημερομηνία δημοσίευσής του 
[ημερομηνία].

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να επεκταθεί η έναρξη ισχύος του κανονισμού από 6 σε 12 μήνες , ούτως ώστε 
να είναι σε θέση η Επιτροπή να θεσπίσει συγκεκριμένους κανόνες για την εφαρμογή των 
διαφόρων άρθρων και να παρασχεθεί περισσότερος χρόνος για την καλύτερη προετοιμασία των 
κρατών μελών και των υπεύθυνων των επιχειρήσεων του τομέα αυτού.
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