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Τροπολογία 3
Umberto Guidoni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εντούτοις , κατ' εφαρμογή διατάξεων που 
θεσπίζει η Επιτροπή, οσάκις τρόφιμα που 
προορίζονται για συνήθη διατροφή είναι 
κατάλληλα για ειδική διατροφή, είναι 
δυνατόν να επιτραπεί να φέρουν ένδειξη 
της ιδιότητας τους αυτής.

Εντούτοις , κατ' εφαρμογή διατάξεων που 
θεσπίζει η Επιτροπή, οσάκις γεωργικά 
προϊόντα διατροφής που προορίζονται για 
συνήθη διατροφή είναι εκ φύσεως 
κατάλληλα για ειδική διατροφή, είναι 
δυνατόν να επιτραπεί να φέρουν ένδειξη 
της ιδιότητας τους αυτής.

Or. it

Αιτιολόγηση

Οι πρόσφατοι κανονισμοί σχετικά με ισχυρισμούς διατροφής (1924/2006 και 1925/2006) 
χρησιμοποιούν τον επιρρηματικό προσδιορισμό "εκ φύσεως/φυσικά" για να υποδείξουν τρόφιμα 
τα οποία στη φυσική τους κατάσταση έχουν ιδιαίτερες ιδιότητες, ανεξάρτητα από τις 
μεταγενέστερες φάσεις επεξεργασίας και εμπλουτισμού.  Είναι λογικό να ισχύει η ίδια 
προσέγγιση στην παρούσα πρόταση οδηγίας. Με την προσέγγιση αυτή εκτός από την προώθηση 
προϊόντων που έχουν ιδιαίτερες εγγενείς ιδιότητες, είναι δυνατόν να ενθαρρυνθεί η 
επιστημονική έρευνα και καινοτομία "στη βάση" όσον αφορά τα χαρακτηριστικά της ποικιλίας 
που παρουσιάζουν ενδιαφέρον τόσο αγρονομικό όσο και διατροφικό.

Τροπολογία 4
Miroslav Ouzký

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Για να καταστεί δυνατή η ταχεία διάθεση 
στην αγορά τροφίμων προοριζόμενων για 
ειδική διατροφή, τα οποία είναι 
αποτέλεσμα της επιστημονικής και 
τεχνολογικής προόδου, η Επιτροπή, αφού 
συμβουλευτεί την ευρωπαϊκή αρχή για την 
ασφάλεια των τροφίμων και σύμφωνα με 

Για να καταστεί δυνατή η ταχεία διάθεση 
στην αγορά τροφίμων προοριζόμενων για 
ειδική διατροφή, τα οποία είναι 
αποτέλεσμα της επιστημονικής και 
τεχνολογικής προόδου, η Επιτροπή, αφού 
συμβουλευτεί την ευρωπαϊκή αρχή για την 
ασφάλεια των τροφίμων, μπορεί να 
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τη διαδικασία του άρθρου 15 
παράγραφος 2, μπορεί να επιτρέψει για 
χρονικό διάστημα 2 ετών τη διάθεση στην 
αγορά τροφίμων που δεν ανταποκρίνονται 
στους κανόνες σύνθεσης που καθορίζονται 
στις προβλεπόμενες στο παράρτημα Ι 
ειδικές οδηγίες για ομάδες τροφίμων 
ειδικής διατροφής .

επιτρέψει για χρονικό διάστημα 2 ετών τη 
διάθεση στην αγορά τροφίμων που δεν 
ανταποκρίνονται στους κανόνες σύνθεσης 
που καθορίζονται στις προβλεπόμενες στο 
παράρτημα Ι ειδικές οδηγίες για ομάδες 
τροφίμων ειδικής διατροφής .

Τα μέτρα αυτά που αποσκοπούν σε 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας δια της συμπλήρωσής 
της θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 15 
παράγραφος 3.

Σε περίπτωση ανάγκης, η Επιτροπή μπορεί 
να προσθέτει, στην απόφαση για τη 
χορήγηση αδείας, κανόνες επισήμανσης 
που συνδέονται με την μεταβολή της 
σύνθεσης. 

Σε περίπτωση ανάγκης, η Επιτροπή μπορεί 
να προσθέτει, στην απόφαση για τη 
χορήγηση αδείας, κανόνες επισήμανσης 
που συνδέονται με την μεταβολή της 
σύνθεσης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή πρέπει να ευθυγραμμισθεί προς την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο.

Τροπολογία 5
Miroslav Ouzký

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε εξαιρετικές και σαφώς καθορισμένες 
περιπτώσεις είναι δυνατόν να 
προβλεφθούν παρεκκλίσεις από το πρώτο 
εδάφιο, με τη διαδικασία στην οποία 
παραπέμπει το  άρθρο 15 παράγραφος 2. 
Έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, 
οι εν λόγω παρεκκλίσεις επιτρέπεται να 
διατηρηθούν.

Σε εξαιρετικές και σαφώς καθορισμένες 
περιπτώσεις είναι δυνατόν να 
προβλεφθούν παρεκκλίσεις από το πρώτο 
εδάφιο. Τα μέτρα αυτά που αποσκοπούν 
σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων 
της παρούσας οδηγίας δια της 
συμπλήρωσής της θεσπίζονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 15 
παράγραφος 3. Έως ότου ολοκληρωθεί η 
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διαδικασία αυτή, οι εν λόγω παρεκκλίσεις 
επιτρέπεται να διατηρηθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή πρέπει να ευθυγραμμισθεί προς την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο.

Τροπολογία 6
Umberto Guidoni

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα προϊόντα που αναφέρονται στο 
άρθρο 1 δεν είναι δυνατό να διατεθούν
στο εμπόριο παρά μόνο προσυσκευασμένα 
και κατά τρόπον ώστε η συσκευασία να τα 
καλύπτει πλήρως.

Τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 
κατά κανόνα διατίθενται στο εμπόριο 
προσυσκευασμένα και κατά τρόπον ώστε η 
συσκευασία να τα καλύπτει πλήρως. Τα 
γεωργικά προϊόντα διατροφής μπορούν 
να πωλούνται χύμα/προσυσκευασμένα 
όταν οι χρησιμοποιούμενες μέθοδοι 
παραγωγής και επεξεργασίας επιτρέπουν 
να παραμείνουν άθικτες οι ιδιότητες 
βάσει των οποίων το προϊόν μπορεί να 
περιληφθεί στις κατηγορίες του άρθρου 1, 
χωρίς κανένα κίνδυνο για την ασφάλεια 
του καταναλωτή. Τα προϊόντα 
συνοδεύονται από τις ενδείξεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 9.

2. Τα κράτη μέλη, μπορούν να επιτρέπουν 
παρεκκλίσεις από την παράγραφο 1  για 
το λιανικό εμπόριο, με την προϋπόθεση 
ότι το προϊόν, κατά τη στιγμή της 
πώλησής του, συνοδεύεται από τις 
ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 9.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στο να διατίθενται στο εμπόριο προϊόντα χωρίς να χρειάζεται τα 
κράτη μέλη να προβλέπουν παρεκκλίσεις για την πώληση σε μορφή χύμα, εισάγοντας 
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ταυτόχρονα σαφείς προϋποθέσεις οι οποίες μολονότι είναι περιοριστικές, εφαρμόζονται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά τα μέτρα μπορεί να στοχεύουν στο να δοθεί δυνατότητα στις 
γεωργικές επιχειρήσεις να προχωρήσουν στην καθιέρωση ειδικών συστημάτων ιχνηλασιμότητας 
ενώ ταυτόχρονα προστατεύουν τους καταναλωτές και εξασφαλίζουν ότι έχουν να διαλέξουν από 
ευρύ φάσμα προϊόντων. 
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