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Τροπολογία 43
Hiltrud Breyer

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 και διασφαλίζει τα κοινωνικά και 
οικονομικά τους συμφέροντα. Οι διαφορές 
ανάμεσα στους εθνικούς νόμους, 
κανονισμούς και διοικητικές διατάξεις, 
όσον αφορά την αξιολόγηση της 
ασφάλειας και την έγκριση νέων 
τροφίμων, ενδέχεται να παρεμποδίσουν 
την ελεύθερη κυκλοφορία τους, 
δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου 
ανταγωνισμού.

(1) Η ελεύθερη κυκλοφορία ασφαλών και 
υγιεινών τροφίμων είναι θεμελιώδης πτυχή 
της εσωτερικής αγοράς και συμβάλλει 
σημαντικά στην υγεία και την ευεξία των 
πολιτών και διασφαλίζει τα κοινωνικά και 
οικονομικά τους συμφέροντα. Οι διαφορές 
ανάμεσα στους εθνικούς νόμους, 
κανονισμούς και διοικητικές διατάξεις, 
όσον αφορά την αξιολόγηση της 
ασφάλειας και την έγκριση νέων 
τροφίμων, ενδέχεται να παρεμποδίσουν 
την ελεύθερη κυκλοφορία τους, 
δημιουργώντας ενδεχομένως συνθήκες 
αθέμιτου ανταγωνισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διαφορές μεταξύ της εθνικής νομοθεσίας και του κανονισμού ενδέχεται να παρεμποδίσουν 
το ελεύθερο εμπόριο, όμως τούτο δεν σχετίζεται αυτόματα με τις συνθήκες αθέμιτου 
ανταγωνισμού. 

Τροπολογία 44
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Πρέπει να εξασφαλίζεται υψηλό 
επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας 
κατά την άσκηση των κοινοτικών 
πολιτικών.

(2) Πρέπει να εξασφαλίζεται υψηλό 
επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας 
κατά την άσκηση των κοινοτικών 
πολιτικών καθώς και υψηλό επίπεδο 
καλής διαβίωσης των ζώων και 
προστασίας του περιβάλλοντος. Θα 
πρέπει να εφαρμόζεται πάντα η αρχή της 
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πρόληψης.

Or. en

Τροπολογία 45
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Στο άρθρο 13 της Συνθήκης για την 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
διευκρινίζεται ότι, δεδομένου ότι τα ζώα 
είναι όντα που αισθάνονται, η Ένωση και 
τα κράτη μέλη λαμβάνουν πλήρως υπόψη 
τους τις απαιτήσεις καλής διαβίωσης των 
ζώων κατά την θέσπιση και εφαρμογή 
των πολιτικών τους.

Or. en

Τροπολογία 46
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 
σχετικά με την κλωνοποίηση ζώων για 
επισιτιστικούς σκοπούς η Επιτροπή 
καλείται να υποβάλει προτάσεις που να 
απαγορεύουν (α) την κλωνοποίηση ζώων, 
(β) την εκτροφή κλωνοποιημένων ζώων ή 
των απογόνων τους, (γ) τη διάθεση στην 
αγορά κρέατος ή γαλακτοκομικών 
προϊόντων προερχομένων από 
κλωνοποιημένα ζώα ή τους απογόνους 
τους και (δ) την εισαγωγή 
κλωνοποιημένων ζώων, των απογόνων 
τους, σπέρματος και εμβρύων από 
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κλωνοποιημένα ζώα ή τους απογόνους 
τους, καθώς και κρέατος και 
γαλακτοκομικών που προέρχονται από 
κλωνοποιημένα ζώα ή τους απογόνους 
τους.

Or. en

Τροπολογία 47
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Η Επιστημονική Επιτροπή της 
Επιτροπής σχετικά με τους αναδυόμενους 
και προσφάτως εντοπισθέντες κινδύνους 
για την υγεία (SCENIHR) ενέκρινε στις 
28 και 29 Σεπτεμβρίου 2005 
γνωμοδότηση που κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι υπάρχουν "μείζονα κενά 
στη γνώση που απαιτείται για την 
αξιολόγηση των κινδύνων. Αυτά 
περιλαμβάνουν το χαρακτηρισμό των 
νανοσωματιδίων, τον εντοπισμό και τη 
μέτρηση των νανοσωματιδίων, τη 
δοσοανταπόκριση, , την τύχη και την 
αντοχή των νανοσωματιδίων στους 
ανθρώπους και το περιβάλλον καθώς και 
όλες τις πτυχές της τοξικολογίας και της 
περιβαλλοντικής τοξικολογίας που 
συνδέεται με τα νανοσωματίδια"· 
επιπλέον εφιστά την προσοχή στο 
συμπέρασμα της SCENIHR ότι "οι 
υφιστάμενες τοξικολογικές και 
οικοτοξικολογικές μέθοδοι ενδέχεται να 
μην επαρκούν για την αντιμετώπιση όλων 
των προβλημάτων που προκύπτουν από 
τα νανοσωματίδια"·

Or. en
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Τροπολογία 48
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
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. 258/975 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.

(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. 185212001/2001 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. 258/975 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 
97/618/ΕΚ πρέπει να αντικατασταθεί με 
επικαιροποιημένες κατευθυντήριες 
γραμμές ειδικές για τα νέα τρόφιμα, όμως 
η σύσταση 97/618/ΕΚ θα εξακολουθεί να 
διατίθεται ώστε να χρησιμοποιείται από 
τους αιτούντες έως ότου αντικατασταθεί 
με αναθεωρημένες τεχνικές 
κατευθυντήριες γραμμές

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις του κανονισμού της Επιτροπής (ΕΚ9) αριθ. 1852/2001, δεδομένου ότι σχετίζονται 
με την διαδικασία αξιολόγησης που θεσπίζεται στον παρόντα προτεινόμενο κανονισμό 
καλύπτονται επί του παρόντος 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 
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από αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές.

Τροπολογία 49
Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5) Ο υφιστάμενος ορισμός των νέων 
τροφίμων πρέπει να διασαφηνισθεί και να 
επικαιροποιηθεί με την αντικατάσταση των 
υφισταμένων κατηγοριών με μια αναφορά 
στο γενικό ορισμό των τροφίμων που 
περιέχεται 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.

(5) Ο υφιστάμενος ορισμός των νέων 
τροφίμων πρέπει να διασαφηνισθεί και να 
επικαιροποιηθεί με την αντικατάσταση των 
υφισταμένων κατηγοριών με μια αναφορά 
στο γενικό ορισμό των τροφίμων που 
περιέχεται 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, 
καθώς και με μία επεξήγηση όσον αφορά 
τα κριτήρια του νεωτερισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να γίνει η νομοθεσία σαφέστερη, πρέπει να υπάρχει στο ίδιο το κείμενο ή στις αιτιολογικές 
σκέψεις κάποια επεξήγηση των κριτηρίων του νεωτερισμού για τα τρόφιμα.

Τροπολογία 50
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Τα τρόφιμα με νέα ή σκόπιμα 
τροποποιημένη μοριακή δομή, τα 
τρόφιμα που αποτελούνται, ή έχουν 
απομονωθεί από μικροοργανισμούς, 
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μύκητες ή φύκια, νέα στελέχη 
μικροοργανισμών χωρίς ιστορικό 
ασφαλούς χρήσης καθώς και 
συμπυκνώματα ουσιών που συνήθως 
εμφανίζονται σε φυτά θεωρούνται νέα 
τρόφιμα κατά την έννοια του ορισμού του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην παρούσα τροπολογία διευκρινίζεται ποιες κατηγορίες προϊόντων καλύπτονται σε όλες τις 
περιπτώσεις από τον ορισμό των νέων τροφίμων. Αυτός ο μη εξαντλητικός κατάλογος 
κατηγοριών τροφίμων συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο στη νομική ασφάλεια του ορισμού των 
νέων τροφίμων, όπως επικαιροποιείται με τον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία 51
Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Πρέπει επίσης να διευκρινισθεί ότι ένα 
είδος διατροφής πρέπει να θεωρείται νέο 
εφόσον για την παρασκευή του 
εφαρμόζεται τεχνολογία παραγωγής η 
οποία δεν εχρησιμοποιείτο κατά το 
παρελθόν. Ιδιαίτερα, οι αναδυόμενες 
τεχνολογίες αναπαραγωγής ζώων και 
διαδικασίες παραγωγής τροφίμων, οι 
οποίες έχουν αντίκτυπο στα τρόφιμα και 
συνεπώς ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο και 
στην ασφάλεια των τροφίμων, πρέπει να 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. 
Τα νέα τρόφιμα επομένως πρέπει να 
περιλαμβάνουν τρόφιμα φυτικής και 
ζωικής προέλευσης παραγόμενα με μη 
παραδοσιακές τεχνικές αναπαραγωγής και 
τρόφιμα μεταποιημένα με τις νέες 
διαδικασίες παραγωγής, όπως η 
νανοτεχνολογία και οι νανοεπιστήμες, οι 
οποίες ενδέχεται να έχουν επίπτωση στα 
τρόφιμα. Τα τρόφιμα που προέρχονται από 
νέες φυτικές ποικιλίες ή από νέες ζωικές 

(6) Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού πρέπει να περιλαμβάνει όλα 
τα τρόφιμα που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί 
σε σημαντικό βαθμό για κατανάλωση από 
τον άνθρωπο εντός της Κοινότητας πριν 
από τις 15 Μαΐου 1997. Τα κριτήρια του 
νεωτερισμού για τα τρόφιμα πρέπει να 
περιλαμβάνουν τη χρησιμοποίηση νέων 
ειδών οργανισμών όπως τα φυτά, τα ζώα, 
οι μικροοργανισμοί, οι μύκητες και τα 
φύκια. Επίσης, πρέπει να δίνεται ο 
χαρακτηρισμός του νέου τροφίμου όταν 
χρησιμοποιούνται νέα μέρη υπαρχόντων 
οργανισμών και ουσιών με νέα μοριακή 
δομή. Τα υπάρχοντα τρόφιμα θα έπρεπε 
να θεωρούνται νέα εφόσον έχουν 
τροποποιηθεί κατά τρόπο που μεταβάλλει 
τη χημική σύνθεση, τη μοριακή δομή, το 
μέγεθος των σωματιδίων ή άλλα στοιχεία 
που είναι πιθανό να έχουν επίπτωση στην 
ασφάλεια των τροφίμων. Πρέπει επίσης 
να διευκρινισθεί ότι ένα είδος διατροφής 
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φυλές παραγόμενες με παραδοσιακές 
τεχνικές αναπαραγωγής δεν πρέπει να 
θεωρούνται νέα τρόφιμα.

πρέπει να θεωρείται νέο εφόσον για την 
παρασκευή του εφαρμόζεται τεχνολογία 
παραγωγής η οποία δεν εχρησιμοποιείτο 
κατά το παρελθόν. Ιδιαίτερα, οι 
αναδυόμενες τεχνολογίες αναπαραγωγής 
ζώων και διαδικασίες παραγωγής 
τροφίμων, οι οποίες έχουν αντίκτυπο στα 
τρόφιμα και συνεπώς ενδέχεται να έχουν 
αντίκτυπο και στην ασφάλεια των 
τροφίμων, πρέπει να καλύπτονται από τον 
παρόντα κανονισμό. Τα νέα τρόφιμα 
επομένως πρέπει να περιλαμβάνουν 
τρόφιμα φυτικής και ζωικής προέλευσης 
παραγόμενα με μη παραδοσιακές τεχνικές 
αναπαραγωγής και τρόφιμα μεταποιημένα 
με τις νέες διαδικασίες παραγωγής, όπως η 
νανοτεχνολογία και οι νανοεπιστήμες, οι 
οποίες ενδέχεται να έχουν επίπτωση στην 
ασφάλεια των τροφίμων. Τα τρόφιμα που 
προέρχονται από νέες φυτικές ποικιλίες ή 
από νέες ζωικές φυλές παραγόμενες με 
παραδοσιακές τεχνικές αναπαραγωγής δεν 
πρέπει να θεωρούνται νέα τρόφιμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να γίνει η νομοθεσία σαφέστερη, πρέπει να υπάρξει στο ίδιο το κείμενο ή στις αιτιολογικές 
σκέψεις κάποια επεξήγηση των κριτηρίων του νεωτερισμού για τα τρόφιμα. Το προτεινόμενο 
κείμενο επιδιώκει να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σήμερα η νομοθεσία περί 
νέων τροφίμων. Η λέξη "ασφάλεια" λείπει από το τέλος της προτελευταίας πρότασης, η οποία 
θα έπρεπε να είναι "...όπως η νανοτεχνολογία και οι νανοεπιστήμες, οι οποίες ενδέχεται να 
έχουν επίπτωση στην ασφάλεια των τροφίμων".

Τροπολογία 52
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Πρέπει επίσης να διευκρινισθεί ότι ένα 
είδος διατροφής πρέπει να θεωρείται νέο 
εφόσον για την παρασκευή του 
εφαρμόζεται τεχνολογία παραγωγής η 

(6) Πρέπει επίσης να διευκρινισθεί ότι ένα 
είδος διατροφής πρέπει να θεωρείται νέο 
και να καλύπτεται από τον παρόντα 
κανονισμό, εφόσον για την παρασκευή του 
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οποία δεν εχρησιμοποιείτο κατά το 
παρελθόν. Ιδιαίτερα, οι αναδυόμενες 
τεχνολογίες αναπαραγωγής ζώων και 
διαδικασίες παραγωγής τροφίμων, οι 
οποίες έχουν αντίκτυπο στα τρόφιμα και 
συνεπώς ενδέχεται να έχουν αντίκτυπο 
και στην ασφάλεια των τροφίμων, πρέπει
να καλύπτονται από τον παρόντα 
κανονισμό. Τα νέα τρόφιμα επομένως 
πρέπει να περιλαμβάνουν τρόφιμα 
φυτικής και ζωικής προέλευσης 
παραγόμενα με μη παραδοσιακές τεχνικές 
αναπαραγωγής και τρόφιμα 
μεταποιημένα με τις νέες διαδικασίες 
παραγωγής, όπως η νανοτεχνολογία και 
οι νανοεπιστήμες, οι οποίες ενδέχεται να 
έχουν επίπτωση στα τρόφιμα. Τα τρόφιμα 
που προέρχονται από νέες φυτικές 
ποικιλίες ή από νέες ζωικές φυλές 
παραγόμενες με παραδοσιακές τεχνικές 
αναπαραγωγής δεν πρέπει να θεωρούνται 
νέα τρόφιμα.

εφαρμόζεται τεχνολογία παραγωγής η 
οποία δεν εχρησιμοποιείτο κατά το 
παρελθόν καθώς και τα τρόφιμα που 
έχουν τροποποιηθεί με νέες διαδικασίες 
παραγωγής, όπως η νανοτεχνολογία και 
οι νανοεπιστήμες, οι οποίες έχουν 
επίπτωση στην ασφάλεια ή στη διατροφή. 
Τα τρόφιμα που προέρχονται από νέες 
φυτικές ποικιλίες δεν πρέπει να 
θεωρούνται νέα τρόφιμα.

Or. en

Τροπολογία 53
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) Οι μέθοδοι δοκιμών που διατίθενται 
επί του παρόντος δεν είναι αρκούντως 
κατάλληλες για την αποτίμηση των 
κινδύνων που σχετίζονται με τα 
νανοϋλικά. Πρέπει να αναπτυχθούν 
επειγόντως ειδικές για τις νανοδιαστάσεις 
μέθοδοι δοκιμών που δεν συνεπάγονται 
τη χρήση των ζώων.  Για να 
προστατεύεται η υγεία του ανθρώπου και 
να αποτρέπονται οι δοκιμές σε ζώα, η 
χρήση νανοτεχνολογιών στην παραγωγή 
τροφίμων πρέπει να απαγορεύεται έως 
ότου εγκριθούν προς χρήση αρκούντως 
κατάλληλες, ειδικές για τις 



AM\744573EL.doc 11/110 PE413.967v01-00

EL

νανοδιαστάσεις μέθοδοι δοκιμών χωρίς 
τη χρήση των ζώων και διενεργηθεί 
αρμόζουσα αποτίμηση της ασφαλείας 
βάσει αυτών των δοκιμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν αρκούντως κατάλληλες μέθοδοι για την αποτίμηση της 
ασφάλειας των νανοϋλικών (βλέπε γνωμοδότηση της SCENIHR του Σεπτεμβρίου 2005). Τα 
νανοϋλικά θα πρέπει να αξιολογούνται με βάση ειδικών για τις νανοδιαστάσεις μεθόδους 
δοκιμών χωρίς τη χρήση ζώων. Επί όσον χρόνο δεν διατίθενται ειδικές για τις νανοδιαστάσεις 
δοκιμές χωρίς τη χρήση ζώων για αρκούντως κατάλληλη αποτίμηση ασφαλείας των 
νανοϋλικών στα τρόφιμα, η χρήση τους πρέπει να απαγορεύεται για να προστατεύεται η υγεία 
του ανθρώπου και να αποτρέπονται οι δοκιμές σε ζώα.

Τροπολογία 54
Kartika Tamara Liotard, Anne Ferreira, Philip Bushill-Matthews, Dan Jørgensen, John
Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) Εκτιμώντας ότι η Ευρωπαϊκή 
Ομάδα για τη Δεοντολογία της 
Επιστήμης και των Νέων Τεχνολογιών 
(ΕΟΔ) επισήμαινε, στη γνωμοδότησή της 
αριθ. 23 σχετικά με τις δεοντολογικές 
πτυχές της κλωνοποίησης ζώων για 
παραγωγή τροφίμων της 16ης Ιανουαρίου 
2008, ότι "δεν διαπιστώνει να υπάρχουν 
πειστικά επιχειρήματα υπέρ της 
παραγωγής τροφίμων από 
κλωνοποιημένα ζώα και τους απογόνους 
τους".  Εκτιμώντας ότι η Επιστημονική 
Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων κατέληξε στην 
γνωμοδότησή της1 της 15ης Ιουλίου 2008 
στο συμπέρασμα ότι υπάρχει δυσμενής 
επίδραση στην υγεία και την ευεξία 
σημαντικού ποσοστού κλώνων, με συχνά 
σοβαρές και θανατηφόρες συνέπειες.
1 The EFSA Journal (2008) 767, 1-49
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι γνωμοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και της 
Ευρωπαϊκής Ομάδας για τη Δεοντολογία της Επιστήμης και των Νέων Τεχνολογιών 
καταδεικνύουν ότι η κλωνοποίηση οδηγεί σε σοβαρά προβλήματα υγείας και ευεξίας για τα 
κλωνοποιημένα ζώα και τις φέρουσες μητέρες τους.

Τροπολογία 55
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 6α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Τα νανοϋλικά που βρίσκονται στις 
συσκευασίες τροφίμων πρέπει να 
εμφαίνονται σε κατάλογο εγκεκριμένων 
νανοϋλικών και να συνοδεύονται από όριο 
μετανάστευσης εντός ή επί των τροφίμων 
που περιέχονται στις συσκευασίες αυτές.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Οι συσκευασίες που αποτελούνται από νανοϋλικά και οι οποίες βρίσκονται σε επαφή με τα 
τρόφιμα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο έγκρισης.

Τροπολογία 56
Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(7) Εφόσον είναι απαραίτητο, πρέπει να 
εγκρίνονται μέτρα εφαρμογής με σκοπό 
την παροχή κριτηρίων για τη διευκόλυνση 
της αξιολόγησης κατά πόσον ένα είδος 
διατροφής χρησιμοποιήθηκε για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο σε 
σημαντικό βαθμό εντός της Κοινότητας 

(7) Πρέπει να εγκρίνονται μέτρα 
εφαρμογής με σκοπό την παροχή 
περαιτέρω κριτηρίων για τη διευκόλυνση 
της αξιολόγησης κατά πόσον ένα είδος 
διατροφής χρησιμοποιήθηκε για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο σε 
σημαντικό βαθμό εντός της Κοινότητας 
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πριν από τις 15 Μαΐου 1997. Εάν ένα είδος 
διατροφής χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά 
ως συμπλήρωμα ή σε συμπλήρωμα 
διατροφής, όπως ορίζεται στην οδηγία 
2002/46/ΕΚ, πριν από την ανωτέρω 
ημερομηνία, μπορεί να διατεθεί στην 
αγορά μετά την εν λόγω ημερομηνία για 
την ίδια χρήση χωρίς να θεωρείται νέο 
είδος διατροφής. Εντούτοις, αυτή η χρήση 
ως συμπλήρωμα ή σε συμπλήρωμα 
διατροφής δεν πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη για την αξιολόγηση κατά πόσον 
αυτό το είδος χρησιμοποιήθηκε για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο σε 
σημαντικό βαθμό εντός της Κοινότητας 
πριν από τις 15 Μαΐου 1997. Επομένως, 
άλλες χρήσεις του συγκεκριμένου είδους 
διατροφής, π.χ. εκτός από χρήσεις ως 
συμπλήρωμα διατροφής, πρέπει να 
εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.

πριν από τις 15 Μαΐου 1997. Εάν ένα είδος 
διατροφής χρησιμοποιήθηκε αποκλειστικά 
ως συμπλήρωμα ή σε συμπλήρωμα 
διατροφής, όπως ορίζεται στην οδηγία 
2002/46/ΕΚ, πριν από την ανωτέρω 
ημερομηνία, μπορεί να διατεθεί στην 
αγορά μετά την εν λόγω ημερομηνία για 
την ίδια χρήση χωρίς να θεωρείται νέο 
είδος διατροφής. Εντούτοις, αυτή η χρήση 
ως συμπλήρωμα ή σε συμπλήρωμα 
διατροφής δεν πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη για την αξιολόγηση κατά πόσον 
αυτό το είδος χρησιμοποιήθηκε για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο σε 
σημαντικό βαθμό εντός της Κοινότητας 
πριν από τις 15 Μαΐου 1997. Επομένως, 
άλλες χρήσεις του συγκεκριμένου είδους 
διατροφής, π.χ. εκτός από χρήσεις ως 
συμπλήρωμα διατροφής, πρέπει να 
εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία η έγκριση μέτρων εφαρμογής για τον περαιτέρω προσδιορισμό των κριτηρίων 
του νεωτερισμού. Η λέξη «περαιτέρω» είναι σκόπιμο να προστεθεί, αφού ορισμένες εξηγήσεις 
ήδη δίνονται με τις τροπολογίες στην αιτιολογική σκέψη 6.

Τροπολογία 57
Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Οι διατάξεις της οδηγίας 2001/83/ΕΚ 
του κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα 
που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση1

θα πρέπει να εφαρμόζονται στις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες ένα προϊόν, 
λαμβανομένων υπόψη όλων των 
χαρακτηριστικών του, ενδέχεται να 
εμπίπτει στον ορισμό του «φαρμάκου» 
και στον ορισμό ενός προϊόντος που 
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καλύπτει η λοιπή κοινοτική νομοθεσία. 
Υπό το πρίσμα αυτό, ένα κράτος μέλος 
μπορεί, εάν διαπιστώσει 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επειδή αναφύονται πολλά οριακά ζητήματα όταν ασχολούμαστε με τα νέα τρόφιμα, είναι 
σκόπιμο σε αυτή την αιτιολογική σκέψη να τονιστεί η ανωτέρω γενική αρχή. Έτσι 
αποσαφηνίζεται καλύτερα στη βιομηχανία και στους καταναλωτές η λειτουργία της αγοράς όσον 
αφορά τα οριακά προϊόντα (φάρμακο/τρόφιμο).

Τροπολογία 58
Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Τα τρόφιμα που προορίζονται για 
τεχνολογικές χρήσεις ή είναι γενετικώς 
τροποποιημένα δεν πρέπει να εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού. Επομένως, τα τρόφιμα που 
χρησιμοποιούνται μόνον ως πρόσθετα και 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. XX/XXX του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της [..], τα αρτύματα που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. XX/XXX του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της […], οι διαλύτες 
εκχύλισης που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 88/344/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1988 για την 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 
μελών που αφορούν τους διαλύτες 
εκχύλισης οι οποίοι χρησιμοποιούνται 
στην παρασκευή των τροφίμων και των 

(10) Τα τρόφιμα που προορίζονται για 
τεχνολογικές χρήσεις ή είναι γενετικώς 
τροποποιημένα δεν πρέπει να εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού για όσο διάστημα τα τρόφιμα 
αυτά καλύπτονται από αποτίμηση 
ασφάλειας και έγκριση, σύμφωνα με 
άλλες κοινοτικές νομοθετικές πράξεις. 
Επομένως, τα τρόφιμα που 
χρησιμοποιούνται μόνον ως πρόσθετα και 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. XX/XXX του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της [..], τα αρτύματα που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. XX/XXX του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της […], οι διαλύτες 
εκχύλισης που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας 88/344/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 1988 για την 
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συστατικών τους, τα ένζυμα που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. XX/XXX του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
[…] και τα γενετικώς τροποποιημένα 
τρόφιμα που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 
2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα 
τρόφιμα και ζωοτροφές πρέπει να 
αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.

προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 
μελών που αφορούν τους διαλύτες 
εκχύλισης οι οποίοι χρησιμοποιούνται 
στην παρασκευή των τροφίμων και των 
συστατικών τους, τα ένζυμα που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. XX/XXX του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
[…] και τα γενετικώς τροποποιημένα 
τρόφιμα που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 
2003 για τα γενετικώς τροποποιημένα 
τρόφιμα και ζωοτροφές πρέπει να 
αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι όλα τα συστατικά των νέων τροφίμων και των τροφίμων 
πρέπει να καλύπτονται από ενιαία αξιολόγηση κινδύνου σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.
Για τα τρόφιμα που καλύπτονται ήδη από αξιολόγηση κινδύνου και διαδικασία έγκρισης, 
σύμφωνα με άλλες νομοθετικές πράξεις της ΕΕ, δεν θα πρέπει να απαιτείται επίσης αξιολόγηση 
κινδύνου και έγκριση σύμφωνα με τον κανονισμό για τα νέα τρόφιμα.

Τροπολογία 59
Mojca Drčar Murko

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 διαδικασία για τη συλλογή 

(13) Η κατάταξη ενός νέου είδους 
διατροφής, π.χ. με βάση την χρήση του σε 
σημαντικό βαθμό για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο πριν από την ημερομηνία 
εφαρμογής της νομοθεσίας ή μέσω της 
χρήσης ευρέως γνωστών μεθόδων 
παραγωγής τροφίμων, πρέπει να βασίζεται 
στις πληροφορίες που διατίθενται στα 
κράτη μέλη και, επιπροσθέτως, από 
οποιαδήποτε ενδιαφερόμενα μέρη. 
Πρέπει να καθιερωθεί μια διαδικασία για 
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αυτών των πληροφοριών με τη συμμετοχή 
των κρατών μελών και όλων των 
ενδιαφερομένων μερών.

τη συλλογή αυτών των πληροφοριών. Η 
διαδικασία αυτή θα πρέπει να είναι απλή 
και διαφανής, αποφεύγοντας στο πλαίσιο 
αυτό οποιαδήποτε αδικαιολόγητη 
αναστάτωση της αγοράς.

Or. en

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. Η ημερομηνία αναφοράς της 15ης Μαΐου 1997 θα πρέπει να τροποποιηθεί, 
δεδομένου ότι το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού τροποποιείται από τον κανονισμό 258/57. Η 
εν λόγω ημερομηνία θα πρέπει να αντικατασταθεί από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 60
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Τα νέα τρόφιμα πρέπει να διατίθενται 
στην κοινοτική αγορά μόνον εφόσον είναι 
ασφαλή και δεν παραπλανούν τον 
καταναλωτή. Επιπλέον δεν πρέπει να 
διαφέρουν από τα τρόφιμα τα οποία 
πρόκειται να αντικαταστήσουν καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο που θα είχε ως συνέπεια 
να έχουν μικρότερη διατροφική αξία για 
τον καταναλωτή.

(14) Τα νέα τρόφιμα πρέπει να διατίθενται 
στην κοινοτική αγορά μόνον εφόσον είναι 
ασφαλή, δεν παραπλανούν τον 
καταναλωτή και αποφέρουν σαφή οφέλη 
για τους καταναλωτές. Επιπλέον δεν 
πρέπει να διαφέρουν από τα τρόφιμα τα 
οποία πρόκειται να αντικαταστήσουν καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο που θα είχε ως συνέπεια 
να έχουν μικρότερη διατροφική αξία για 
τον καταναλωτή.

Or. en
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Τροπολογία 61
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Για να αποφεύγονται οι δοκιμές σε 
ζώα, για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού οι δοκιμές σε σπονδυλωτά 
ζώα πρέπει να επιχειρούνται μόνο σε 
έσχατη ανάγκη. Ο παρών κανονισμός 
πρέπει να διασφαλίζει την 
ελαχιστοποίηση των δοκιμών σε 
σπονδυλωτά ζώα και την αποφυγή 
διπλών δοκιμών και να προάγει την 
χρήση μεθόδων δοκιμών χωρίς ζώα και 
ευφυών στρατηγικών δοκιμών.  Τα 
υφιστάμενα αποτελέσματα από δοκιμές 
σε σπονδυλωτά ζώα, κατά τη διαδικασία 
ανάπτυξης νέων τροφίμων, θα πρέπει να 
είναι κοινόχρηστα. Σύμφωνα με την 
οδηγία 86/609/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
24ης Νοεμβρίου 1986 για την προσέγγιση 
των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών 
μελών σχετικά με την προστασία των 
ζώων που χρησιμοποιούνται για 
πειράματα και άλλους επιστημονικούς 
σκοπούς1, οι δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα 
πρέπει επίσης να αντικατασταθούν, να 
περιοριστούν ή να εξευγενιστούν. Η 
εφαρμογή του παρόντος κανονισμού θα 
πρέπει να βασίζεται, όπου αυτό είναι 
δυνατό, στη χρήση κατάλληλων 
εναλλακτικών μεθόδων δοκιμών. Το 
αργότερο …*, η Επιτροπή θα 
επανεξετάσει τους κανόνες σχετικά με 
την προστασία δεδομένων για 
αποτελέσματα δοκιμών σε σπονδυλωτά 
ζώα και, αν καταστεί αναγκαίο, θα 
τροποποιήσει τους εν λόγω κανόνες.
1 ΕΕ L 358 της 18.12.1986, σελ. 1. 

*Επτά έτη από τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
κανονισμού.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την απαίτηση στο Πρωτόκολλο για την προστασία και την καλή διαβίωση των 
ζώων ότι η Κοινότητα και τα κράτη μέλη οφείλουν, όταν θεσπίζουν και εφαρμόζουν την 
πολιτική τους, να λαμβάνουν πλήρως υπόψη τις απαιτήσεις καλής μεταχείρισης των ζώων, 
πρέπει να περιληφθεί ότι οι δοκιμές σε ζώα παραμένουν στο απολύτως ελάχιστο και 
διενεργούνται μόνον σε έσχατη ανάγκη και ότι προωθείται η χρήση εναλλακτικών μεθόδων.

Τροπολογία 62
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Πρέπει επίσης να θεσπισθούν 
κριτήρια για την αξιολόγηση των 
ενδεχόμενων κινδύνων που απορρέουν από 
τα νέα τρόφιμα. Για να εξασφαλιστεί η 
εναρμονισμένη επιστημονική αξιολόγηση 
των νέων τροφίμων, η αξιολόγηση αυτή θα 
πρέπει να διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή 
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
(εφεξής «η Αρχή»).

(16) Πρέπει επίσης να θεσπισθούν 
κριτήρια για την αξιολόγηση των 
ενδεχόμενων κινδύνων που απορρέουν από 
τα νέα τρόφιμα. Για να εξασφαλιστεί η 
εναρμονισμένη επιστημονική αξιολόγηση 
των νέων τροφίμων, η αξιολόγηση αυτή θα 
πρέπει να διεξάγεται από την Ευρωπαϊκή 
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
(εφεξής «η Αρχή») σε συνεργασία με τις 
αρχές των κρατών μελών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Μολονότι είναι αποδεκτό να καθιερωθεί κεντρική διαδικασία για την αξιολόγηση και την 
έγκριση των νέων τροφίμων, είναι ωστόσο σκόπιμο να διατηρηθεί η συνεργασία με την 
ευρωπαϊκή αρχή και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών, ιδίως για τα καθήκοντα επίβλεψης 
της αγοράς που θα τους ανατεθούν στο πλαίσιο της αυτής της νομοθεσίας. Χάρη στη συνεργασία 
αυτή οι αρχές θα διαφυλάξουν την εμπειρογνωμοσύνη τους και τις αρμοδιότητές τους.

Τροπολογία 63
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Εφόσον είναι απαραίτητο και βάσει (18) Βάσει των συμπερασμάτων της 
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των συμπερασμάτων της αξιολόγησης της 
ασφάλειας, πρέπει να εισαχθούν 
απαιτήσεις παρακολούθησης μετά τη 
διάθεση στην αγορά για τη χρήση νέων 
τροφίμων στην κατανάλωση από τον 
άνθρωπο.

αξιολόγησης της ασφάλειας, πρέπει να 
εισαχθούν απαιτήσεις παρακολούθησης 
μετά τη διάθεση στην αγορά για τη χρήση 
νέων τροφίμων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της τροπολογίας 10 της εισηγήτριας.

Τροπολογία 64
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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. 

Πρέπει να διασφαλιστούν η προστασία 
των δεδομένων και η ο εμπιστευτικός 
χαρακτήρας, όπως προβλέπεται στα 
άρθρα 30 και 31 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003 σχετικά με τα γενετικώς 
τροποποιημένα τρόφιμα και τις γενετικώς 
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τροποποιημένες ζωοτροφές.

Or. en

Τροπολογία 65
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
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, 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. 

Ωστόσο, πρέπει να απαγορεύεται η 
επανάληψη μελετών σε σπονδυλωτά. Σε 
αυτό το πλαίσιο, πρέπει να υπάρχει η 
υποχρέωση παροχής πρόσβασης σε 
μελέτες σε σπονδυλωτά και άλλες μελέτες 
που μπορεί να αποτρέπουν τις δοκιμές σε 
ζώα.

Or. en
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Τροπολογία 66
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
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) Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
έρευνα και η ανάπτυξη στη βιομηχανία 
γεωργικών τροφίμων, ενδείκνυται η 
προστασία των επενδύσεων που 
πραγματοποιούν οι καινοτόμοι 
επιχειρηματίες για να παραγάγουν τα 
στοιχεία που χρειάζονται για την 
τεκμηρίωση αίτησης χορήγησης έγκρισης 
στο πλαίσιο 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. 

Κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιορισμένης χρονικής περιόδου η 
έγκριση χορηγείται μόνο στον πρώτο 
αιτούντα, πράγμα που δεν στερεί από 
έναν άλλο αιτούντα το δικαίωμα να 
υποβάλει την δική του αίτηση. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας, η διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης 20 θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί 
με τη διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης 32 του κανονισμού 1924/2006 σχετικά με τους 
ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα.
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Τροπολογία 67
Mojca Drčar Murko

Πρόταση κανονισμού
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) Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η 
έρευνα και η ανάπτυξη στη βιομηχανία 
γεωργικών τροφίμων, ενδείκνυται η 
προστασία των επενδύσεων που 
πραγματοποιούν οι καινοτόμοι 
επιχειρηματίες για να παραγάγουν τα 
στοιχεία που χρειάζονται για την 
τεκμηρίωση αίτησης χορήγησης έγκρισης 
στο πλαίσιο 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. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιορισμένης χρονικής περιόδου η 
έγκριση χορηγείται μόνο στον πρώτο 
αιτούντα, πράγμα που δεν στερεί από 
έναν άλλο αιτούντα το δικαίωμα να 
υποβάλει την δική του αίτηση. 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διατύπωση της αιτιολογικής σκέψης 20 θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με τη διατύπωση της 
αιτιολογικής σκέψης 32 του κανονισμού 1924/2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής 
και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα.
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Τροπολογία 68
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
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. 
Επομένως, η συμπερίληψη ενός νέου 
είδους διατροφής στον κοινοτικό κατάλογο 
νέων τροφίμων επιβάλλει ειδικές 
προϋποθέσεις χρήσης ή υποχρεώσεις 
επισήμανσης σε αυτές τις περιπτώσεις. 
Τα προϊόντα που παράγονται με την 
βοήθεια νανοτεχνολογιών και τα τρόφιμα 
που παράγονται από ζώα που έχουν 
σιτισθεί με γενετικά τροποποιημένες 
ζωοτροφές φέρουν σχετική επισήμανση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της τροπολογίας 12 της εισηγήτριας. Υπάρχει σαφές κενό στις διατάξεις όσον 
αφορά τα τρόφιμα που παράγονται από ζώα που έχουν σιτισθεί με γενετικά τροποποιημένες 
ζωοτροφές: η ερμηνεία που δίνεται στην αιτιολογική σκέψη 16 του κανονισμού 1829/2003 είναι 
ότι τα τρόφιμα που παράγονται από γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές δεν καλύπτονται από 
τον εν λόγω κανονισμό. Τούτο σημαίνει ότι ο κανονισμός 1829/2003 δεν περιέχει διατάξεις 
σχετικά με την επισήμανση· επομένως πρέπει να θεσπιστούν αντίστοιχες διατάξεις στον 
παρόντα κανονισμό, προκειμένου να πληρωθεί αυτό το κενό.
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Τροπολογία 69
Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κριτήρια για την πρόσθετη επισήμανση πρέπει να συμπεριλαμβάνουν προβληματισμούς 
δεοντολογικού χαρακτήρα, όπως σε σχέση με την κλωνοποίηση. Έτσι θα ήταν δυνατόν να 
απαιτείται η επισήμανση των τροφίμων που παράγονται από κλωνοποιημένα ζώα.

Τροπολογία 70
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

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

Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, 
σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής 
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 είδος διατροφής 
ισχυρισμός υγείας που εγκρίνεται 
σύμφωνα με τα άρθρα 17 ή 18 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 αι εάν 
οι αιτήσεις για την έγκριση του νέου 
προϊόντος και του ισχυρισμού υγείας 
περιλαμβάνουν αιτήματα 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. 

Or. en

Τροπολογία 71
Mojca Drčar Murko

Πρόταση κανονισμού
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 
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.

(22) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, 
σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής 
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 είδος διατροφής 
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ισχυρισμός υγείας που εγκρίνεται 
σύμφωνα με τα άρθρα 17 ή 18 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 αι εάν 
οι αιτήσεις για την έγκριση του νέου 
προϊόντος και του ισχυρισμού υγείας 
περιλαμβάνουν αιτήματα 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. 

Or. en

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 72
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
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 
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.

(22) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, 
σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής 
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 είδος διατροφής 
ισχυρισμός υγείας που εγκρίνεται 
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σύμφωνα με τα άρθρα 17 ή 18 του 
κανονισμού 1924/2006, και οι αιτήσεις 
για την έγκριση του νέου προϊόντος και 
του ισχυρισμού υγείας υποβάλλονται 
ταυτόχρονα και περιλαμβάνουν 
αμφότερες αιτήματα 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.

Or. en

Τροπολογία 73
Mojca Drčar Murko

Πρόταση κανονισμού
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, αιτήσεις οι οποίες έχουν 
υποβληθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 258/97, 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,  
πρέπει να θεωρείται ότι διέπονται από τον 
παρόντα κανονισμό. Όταν καλούνται να 
γνωμοδοτήσουν, η Αρχή και τα κράτη 
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μέλη λαμβάνουν υπόψη το αποτέλεσμα 
της αρχικής αξιολόγησης. Άλλες αιτήσεις 
που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 
4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 πριν 
από την ημερομηνία έναρξης της 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
258/97.

Or. en

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 74
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

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, 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 
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σύμφωνα με τις παραγράφους 3 ή 4 του 
άρθρου 6 του εν λόγω κανονισμού πριν 
από την ημερομηνία έναρξης της 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού,  
πρέπει να θεωρείται ότι διέπονται από τον 
παρόντα κανονισμό. Άλλες αιτήσεις που 
υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 4 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 πριν 
από την ημερομηνία έναρξης της 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού 
διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
258/97.

Or. en

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 75
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
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 ζωής και υγείας, της υγείας 
και καλής διαβίωσης των ζώων, του 
περιβάλλοντος και των συμφερόντων των 
καταναλωτών, εξασφαλίζοντας παράλληλα 
την διαφάνεια και την αποτελεσματική 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τροποποίηση της τροπολογίας 15 της εισηγήτριας.

Τροπολογία 76
Mojca Drčar Murko

Πρόταση κανονισμού
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 στην 
βιομηχανία γεωργικών ειδών διατροφής.

Or. en

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.

Τροπολογία 77
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
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 

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, των συμφερόντων των 
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των καταναλωτών, εξασφαλίζοντας 
παράλληλα την αποτελεσματική 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

καταναλωτών, της υγείας και της καλής 
διαβίωσης των ζώων καθώς και 
προστασίας του περιβάλλοντος, 
εξασφαλίζοντας παράλληλα την 
αποτελεσματική λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς και προωθώντας την 
καινοτομία στη βιομηχανία γεωργικών 
ειδών διατροφής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υγεία και η καλή διαβίωση των ζώων και η προστασία του περιβάλλοντος πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη στην διαδικασία χορήγησης έγκρισης. Η καινοτομία στην βιομηχανία 
γεωργικών ειδών διατροφής είναι επίσης σημαντικός στόχος της Κοινότητας και ο στόχος αυτός 
θα πρέπει να συμπεριληφθεί ρητά στο συγκεκριμένο θέμα.

Τροπολογία 78
Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο α), σημείο (ii)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) αρτύματα τροφίμων τα οποία 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. … [σχετικά με τα 
αρτύματα τροφίμων]·

(ii) αρτύματα τροφίμων τα οποία 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. … [σχετικά με τα 
αρτύματα τροφίμων], εκτός από τις 
περιπτώσεις στις οποίες τα αρτύματα που 
αναφέρονται στο άρθρο 8.1, στοιχεία (α), 
(β) και (γ) του κανονισμού για τα 
αρτύματα τροφίμων παράγονται από νέο 
είδος διατροφής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι όλα τα νέα τρόφιμα καλύπτονται από αξιολόγηση της ασφάλειας και 
έγκριση, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.
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Τροπολογία 79
Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 2 - στοιχείο (α) (v)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(v) βιταμίνες και ανόργανα συστατικά που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 89/398/ΕΟΚ, της οδηγίας 
2002/46/ΕΚ ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1925/2006.

(v) βιταμίνες και ανόργανα συστατικά που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 89/398/ΕΟΚ, της οδηγίας 
2002/46/ΕΚ ή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1925/2006, εκτός από τις περιπτώσεις 
στις οποίες οι βιταμίνες ή τα ανόργανα 
συστατικά αντλούνται από νέες πηγές ή 
μέσω της χρήσης διαδικασίας παραγωγής 
που δεν ελήφθη υπόψη όταν εγκρίθηκαν 
βάσει της σχετικής νομοθεσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να διασφαλιστεί ότι όλα τα νέα τρόφιμα καλύπτονται από αξιολόγηση της ασφάλειας και 
έγκριση, σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία.

Τροπολογία 80
Kartika Tamara Liotard, Anne Ferreira, Philip Bushill-Matthews, Dan Jørgensen, John 
Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) τρόφιμα που προέρχονται από 
κλωνοποιημένα ζώα και απογόνους τους.
Πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του παρόντος κανονισμού που 
αναφέρεται στο άρθρο 20, η Επιτροπή 
υποβάλλει νομοθετική πρόταση για 
απαγόρευση της διάθεσης στην κοινοτική 
αγορά τροφίμων που προέρχονται από 
κλωνοποιημένα ζώα και απογόνους τους.  
Η πρόταση αυτή διαβιβάζεται στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιστημονική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και η 
γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Ομάδας για τη Δεοντολογία της Επιστήμης και των Νέων 
Τεχνολογιών δείχνουν ότι η κλωνοποίηση προκαλεί σοβαρά προβλήματα υγείας και ευεξίας 
τόσο στα κλωνοποιημένα ζώα όσο και στις φέρουσες μητέρες τους. Τα κλωνοποιημένα έμβρυα 
συχνά είναι μεγαλύτερα από το κανονικό· αυτό οδηγεί σε δύσκολες γέννες και πολλές γέννες με 
καισαρική. Πολλοί κλώνοι πεθαίνουν κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή στις πρώτες 
εβδομάδες της ζωής τους από ανοσολογικές ανεπάρκειες, καρδιαγγειακά επεισόδια, 
αναπνευστικά προβλήματα και δυσπλασίες των νεφρών.

Τροπολογία 81
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
2, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα 
πρόσθετα τροφίμων, ένζυμα τροφίμων,  
αρτύματα και ορισμένα συστατικά 
τροφίμων με αρτυματικές ιδιότητες στα 
οποία εφαρμόζεται μια νέα μέθοδος 
παραγωγής που δεν βρισκόταν σε χρήση 
πριν από τις 15 Μαΐου 1997 και προκαλεί 
σημαντικές αλλαγές στη σύνθεση ή δομή 
του τροφίμου (π.χ. νανοτεχνολογίες). 
Εάν τα νέα τρόφιμα είναι επίσης δυνατόν 
να έχουν τον αντίκτυπο ενός πρόσθετου ή 
ενός αρτύματος σε ένα προϊόν διατροφής, 
θα πρέπει να καλύπτονται τόσο από τον 
παρόντα κανονισμό όσο και από τη 
νομοθεσία για τα πρόσθετα τροφίμων ή 
τη νομοθεσία για τα αρτύματα τροφίμων.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση της τροπολογία 16 της γνωμοδότησης της Επιτροπής Γεωργίας: το τελευταίο 
τμήμα της τροπολογίας της Επιτροπής Γεωργίας "που επηρεάζουν τη θρεπτική τους αξία, το 
μεταβολισμό ή την περιεκτικότητά τους σε ανεπιθύμητες ουσίες" διαγράφηκε επειδή στον 
παρόντα κανονισμό πρέπει να εμπίπτουν όλα τα τρόφιμα που παράγονται μέσω της χρήσης 
νανοτεχνολογιών. Η τελευταία πρόταση προστέθηκε προκειμένου να διευκρινιστεί ότι τα νέα 
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τρόφιμα που έχουν ενδεχομένως τον αντίκτυπο ενός πρόσθετου ή ενός αρτύματος σε άλλο 
προϊόν, όχι μόνο πρέπει να καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό, αλλά και από τον 
αντίστοιχο κανονισμό για τα πρόσθετα/αρτύματα τροφίμων. 

Τροπολογία 82
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Στην περίπτωση μεταποίησης ενός 
τροφίμου μέσω κάποιας νέας μεθόδου 
παραγωγής, όπως η νανοτεχνολογία και 
οι νανοεπιστήμες, όπου έως και σήμερα 
υπάρχουν κενά στις γνώσεις που 
απαιτούνται για την αξιολόγηση του 
κινδύνου, το εν λόγω τρόφιμο μπορεί να 
διατεθεί στην αγορά μόνον αφότου κριθεί 
ως ασφαλές μέσω έγκυρης αξιολόγησης 
του κινδύνου.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Εφ' όσον οι γνώσεις για τη διενέργεια έγκυρης αξιολόγησης των κινδύνων είναι ελλιπείς, η 
αρχή της προφύλαξης υπαγορεύει ότι το εν λόγω τρόφιμο δεν έχει φθάσει σε αρκετά 
προχωρημένο στάδιο ανάπτυξης ούτως ώστε να διατεθεί στην αγορά.

Τροπολογία 83
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3β. Στις περιπτώσεις που το τρόφιμο 
μπορεί να έχει επίδραση στο ανθρώπινο 
σώμα συγκρίσιμη με εκείνη ενός 
φαρμάκου, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) πρέπει να 
αποφασίσει εάν πρόκειται για φάρμακο, 
το οποίο κατά συνέπεια καλύπτεται από 



AM\744573EL.doc 35/110 PE413.967v01-00

EL

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2309/93, όπως 
τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 762/2004.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός για τα νέα τρόφιμα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως παραθυράκι για την 
διάθεση φαρμακευτικών προϊόντων στην αγορά.

Τροπολογία 84
Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 2 - στοιχείο (α), σημείο (i)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) ως «νέο είδος διατροφής» νοείται: (a) ως «νέο είδος διατροφής» νοείται: κάθε 
είδος διατροφής το οποίο δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί για ανθρώπινη 
κατανάλωση σε σημαντικό βαθμό εντός 
της Κοινότητας πριν από τις 15 Μαΐου 
1997, συμπεριλαμβανομένων·

(i) είδος διατροφής το οποίο δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί για ανθρώπινη 
κατανάλωση σε σημαντικό βαθμό εντός 
της Κοινότητας πριν από τις 15 Μαΐου 
1997·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο συνολικός ορισμός του νέου τροφίμου περιέχεται στο άρθρο 3.2(α)(i). Οι επακολουθούσες 
δύο κατηγορίες (ii) και (iii) αποτελούν υποομάδες του συνολικού ορισμού. Το κείμενο στο 
άρθρο 3.2 (α)(i), δεύτερη παράγραφος (σχετικά με τη χρήση στα συμπληρώματα διατροφής) 
σχετίζεται με όλες τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 3.2(α). Τα εκτελεστικά μέτρα 
πρέπει να εγκριθούν πριν από την έναρξη εφαρμογής του κανονισμού.
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Τροπολογία 85
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο (α)(i) – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) κάθε είδος διατροφής το οποίο δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί για ανθρώπινη 
κατανάλωση σε σημαντικό βαθμό εντός 
της Κοινότητας πριν από τις 15 Μαΐου 
1997· 

(i) κάθε είδος διατροφής το οποίο δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί για ανθρώπινη 
κατανάλωση σε σημαντικό βαθμό εντός 
της Κοινότητας πριν από τις 15 Μαΐου 
1997, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων 
που έχουν εγκριθεί με την "ταχεία" 
διαδικασία του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
258/97 που αφορά νέα τρόφιμα και νέα 
συστατικά τροφίμων.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η "ταχεία" διαδικασία εισήγαγε ένα χαμηλότερο επίπεδο προστασίας στον τομέα της ασφάλειας 
των τροφίμων.

Τροπολογία 86
Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 2 - εδάφιο α - σημείο i - υποπαράγραφος 

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 

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, 
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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.

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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο συνολικός ορισμός του νέου τροφίμου περιέχεται στο άρθρο 3§2(α)(i). Οι επακολουθούσες 
δύο κατηγορίες (ii) και (iii) αποτελούν υποομάδες του συνολικού ορισμού. Το κείμενο στο 
άρθρο 3.2 (α)(i), δεύτερη παράγραφος (σχετικά με τη χρήση στα συμπληρώματα διατροφής) 
σχετίζεται με όλες τις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 3.2(α). Τα εκτελεστικά μέτρα 
πρέπει να εγκριθούν πριν από την έναρξη εφαρμογής του κανονισμού.

Τροπολογία 87
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο (α), στοιχείο (i) - εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(i) κάθε είδος διατροφής το οποίο δεν έχει 
χρησιμοποιηθεί για ανθρώπινη 
κατανάλωση σε σημαντικό βαθμό εντός 
της Κοινότητας πριν από τις 15 Μαΐου 
1997·

(i) κάθε είδος διατροφής το οποίο δεν έχει 
ιστορικό ασφαλούς χρήσης εντός της 
Κοινότητας·

Or. en
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Τροπολογία 88
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 2 - στοιχείο α), σημείο ii)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ii) τρόφιμα φυτικής ή ζωικής προέλευσης 
παραγόμενα με την εφαρμογή σε ένα φυτό 
ή ένα ζώο μη παραδοσιακών τεχνικών 
αναπαραγωγής που δεν εφαρμόζονταν
πριν από τις 15 Μαΐου 1997· και

(ii) τρόφιμα φυτικής προέλευσης 
παραγόμενα με την εφαρμογή σε ένα φυτό 
νέας τεχνικής αναπαραγωγής που δεν 
εφαρμοζόταν πριν από τις 15 Μαΐου 1997 
και που προκαλεί σημαντικές αλλαγές στη 
σύνθεση ή τη δομή του νέου είδους 
διατροφής, οι οποίες επηρεάζουν την 
ασφάλεια ή την διατροφή.

Or. en

Τροπολογία 89
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο (α) (iii) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) τρόφιμα για τα οποία εφαρμόζεται νέα 
μέθοδος παραγωγής που δεν εφαρμοζόταν 
πριν από τις 15 Μαΐου 1997, εφόσον αυτή 
η μέθοδος παραγωγής προκαλεί, στη 
σύνθεση ή τη δομή των τροφίμων, 
σημαντικές αλλαγές που επηρεάζουν τη 
θρεπτική τους αξία, το μεταβολισμό ή την 
περιεκτικότητά τους σε ανεπιθύμητες 
ουσίες.

(iii) τρόφιμα για τα οποία εφαρμόζεται νέα 
μέθοδος παραγωγής που δεν εφαρμοζόταν 
με σημαντικό τρόπο στην Κοινότητα πριν 
από τις 15 Μαΐου 1997-
συμπεριλαμβανομένων σίγουρα, αλλά όχι 
περιοριστικά, τροφίμων που παράγονται 
με τη βοήθεια νανοτεχνολογιών - εφόσον 
αυτή η μέθοδος παραγωγής προκαλεί, στη 
σύνθεση ή τη δομή των τροφίμων, αλλαγές 
που επηρεάζουν τη θρεπτική τους αξία, το 
μεταβολισμό ή την περιεκτικότητά τους σε 
ανεπιθύμητες ουσίες. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση της τροπολογίας 21 της εισηγήτριας.
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Τροπολογία 90
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο (α) (iii) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) τρόφιμα για τα οποία εφαρμόζεται νέα 
μέθοδος παραγωγής που δεν εφαρμοζόταν 
πριν από τις 15 Μαΐου 1997, εφόσον αυτή 
η μέθοδος παραγωγής προκαλεί, στη 
σύνθεση ή τη δομή των τροφίμων, 
σημαντικές αλλαγές που επηρεάζουν τη 
θρεπτική τους αξία, το μεταβολισμό ή την 
περιεκτικότητά τους σε ανεπιθύμητες 
ουσίες.

(iii) τρόφιμα για τα οποία εφαρμόζεται νέα 
μέθοδος παραγωγής που δεν εφαρμοζόταν 
πριν από τις 15 Μαΐου 1997 και που 
προκαλεί σημαντικές αλλαγές στη 
σύνθεση ή τη δομή του νέου είδους 
διατροφής, οι οποίες επηρεάζουν την 
ασφάλεια ή την διατροφή.

Or. en

Τροπολογία 91
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3, παράγραφος 2, στοιχείο (α) (iii)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) τρόφιμα για τα οποία εφαρμόζεται νέα 
μέθοδος παραγωγής που δεν εφαρμοζόταν 
πριν από τις 15 Μαΐου 1997, εφόσον αυτή 
η μέθοδος παραγωγής προκαλεί, στη 
σύνθεση ή τη δομή των τροφίμων, 
σημαντικές αλλαγές που επηρεάζουν τη 
θρεπτική τους αξία, το μεταβολισμό ή την 
περιεκτικότητά τους σε ανεπιθύμητες 
ουσίες.

(ii) τρόφιμα για τα οποία εφαρμόζεται νέα 
μέθοδος παραγωγής που δεν εφαρμοζόταν 
πριν από τις 15 Μαΐου 1997, εφόσον αυτή 
η μέθοδος παραγωγής προκαλεί, στη 
σύνθεση ή τη δομή των τροφίμων, 
σημαντικές αλλαγές που επηρεάζουν τη 
θρεπτική τους αξία, το μεταβολισμό ή την 
περιεκτικότητά τους σε ανεπιθύμητες 
ουσίες· σε όλες τις περιπτώσεις τα 
τρόφιμα που παράγονται με χρήση 
νανοτεχνολογίας και νανοεπιστημών 
θεωρούνται τρόφιμα στα οποία 
εφαρμόζεται νέα διαδικασία παραγωγής. 
Σύμφωνα με την ρυθμιστική διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 14, 
παράγραφος 2, η Επιτροπή θεσπίζει 
ορισμό για τα τρόφιμα που παράγονται με 
χρήση νανοτεχνολογίας και 
νανοεπιστημών.
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Or. en

Τροπολογία 92
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
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 τουλάχιστον 30 
έτη.

Or. de

Τροπολογία 93
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 2 - στοιχείο (γ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) «ιστορικό ασφαλούς χρήσης τροφίμων» 
σημαίνει ότι η ασφάλεια του εν λόγω 
είδους διατροφής επιβεβαιώνεται με 
δεδομένα σχετικά με τη σύνθεσή του και 
από την εμπειρία της χρήσης του και της 
εξακολούθησης της χρήσης αυτής στην 
κανονική διατροφή ενός μεγάλου μέρους 
του πληθυσμού μιας χώρας.

(γ) «ιστορικό ασφαλούς χρήσης τροφίμων» 
σημαίνει ότι η ασφάλεια του εν λόγω 
είδους διατροφής επιβεβαιώνεται με 
δεδομένα σχετικά με τη σύνθεσή του και 
από την εμπειρία της χρήσης του και της 
εξακολούθησης της χρήσης αυτής για 
τουλάχιστον 30 έτη στην συνήθη
διατροφή ενός μεγάλου μέρους του 
πληθυσμού μιας χώρας.

Or. de
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Τροπολογία 94
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 2 – στοιχείο (γα) (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) ως «παραγόμενο με τη βοήθεια της 
νανοτεχνολογίας» νοείται το προϊόν το 
οποίο περιέχει, αποτελείται από ή έχει 
παραχθεί με συνθετικές ουσίες που δεν 
υπερβαίνουν τα 100 nm σε μήκος, πλάτος 
ή ύψος, το οποίο είναι το όριο πάνω από 
το οποίο το προϊόν είναι αποδεκτό από 
επιστημονικής άποψης ως προϊόν 
νανοτεχνολογίας.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση των ορισμών.

Τροπολογία 95
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 2 - στοιχείο (γα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) ως «παραγόμενο με τη βοήθεια της 
νανοτεχνολογίας» νοείται το προϊόν που 
περιέχει ουσίες της τάξης των 300 nm σε 
μήκος, πλάτος ή ύψος και/ή ουσίες που 
παρουσιάζουν, λόγω του μειωμένου 
μεγέθους σωματιδίων τους, νέα 
χαρακτηριστικά σε σύγκριση με την 
κοινή μορφή, που αποτελείται από αυτές 
ή έχει παραχθεί με τη βοήθεια αυτών των 
ουσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Modification of Amendment 26 by the Rapporteur. There is not yet an agreement on a size-
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based or other definition of nanomaterials. However many institutions have begun using the 
provisional definition of nanomaterials as having novel, size-dependent characteristics which 
are not seen in larger particles of the same material. Typically this is referred to as a particle 
having at least one dimension existing in the size of up to 100nm. However the suitability of 
the 100nm definition has been queried: there is growing international recognition that some 
particles greater than 100nm exhibit similar anatomical and physiological behavior. Altered 
properties can include greater chemical reactivity, altered color, strength, solubility, electrical 
conductivity etc. Especially in relation to food, the highest level of safety provisions must be 
applied, and a broad definition will best answer this purpose.

Τροπολογία 96
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 2 - στοιχείο (γα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) ως "νανοϋλικό" νοείται ένα στερεό 
και σκοπίμως παρασκευαζόμενο υλικό με 
μία ή περισσότερες εξωτερικές 
διαστάσεις, ή μία εσωτερική δομή της 
κλίμακας 100 νανομέτρων ή μικρότερης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός που προτείνεται από την κ. Liotard στην τροπολογία της αριθ. 26 δεν είναι πλήρης 
και υπάρχει κίνδυνος να αποκλεισθούν από το πεδίο των νανοϋλικών ορισμένα από αυτά. Είναι 
σκόπιμο επίσης για λόγους συνοχής μεταξύ των διαφόρων κοινοτικών νομοθετικών πράξεων οι 
ορισμοί να είναι οι ίδιοι.

Τροπολογία 97
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 - παράγραφος 2 - στοιχείο (γβ) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γβ) ως "νανοαντικείμενο" νοείται στερεό 
και σκοπίμως παρασκευαζόμενο ή 
χρησιμοποιούμενο υλικό, δομή ή μέσο 
μονοδιάστατο ή δισδιάστατο σε κλίμακα 
μεταξύ 100 και 500 νανομέτρων.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός των νανοϋλικών πρέπει να συμπληρωθεί από τον ανωτέρω ορισμό για να ληφθούν 
υπόψη και άλλα προϊόντα που περιέχουν νανοτεχνολογίες τα οποία πρέπει να εξετασθούν και 
περιληφθούν στο πεδίο των νανοτεχνολογιών. Αυτά τα προϊόντα έχουν μία ή δύο διαστάσεις 
που υπερβαίνουν την κλίμακα της οποίας μνεία γίνεται στην τροπολογία 10· σε αυτά τα 
προϊόντα περιλαμβάνονται οι νανοσωλήνες, οι νανοΐνες, τα νανοφίλμ, κ.λπ.

Τροπολογία 98
Mojca Drčar Murko

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση 
ενός είδους διατροφής για κατανάλωση 

από τον άνθρωπο

Συλλογή πληροφοριών σχετικά με την 
κατάταξη ενός νέου είδους διατροφής

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα δεδομένα πρέπει να συλλέγονται με εναρμονισμένο τρόπο, έτσι ώστε η δυνατότητα 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού να αξιολογείται και να μπορεί να αξιολογείται με βάση τις 
προτεινόμενες εφαρμογές ή τα προτεινόμενα προϊόντα. Για όλα τα προϊόντα που υποβάλλονται 
για πρώτη φορά πραγματοποιείται έλεγχος για να εξακριβωθεί το πιθανό ιστορικό σημαντικής 
κατανάλωσης σε ένα/πολλά κράτη μέλη σε ολόκληρη την Κοινότητα. Από την αξιολόγηση αυτή 
θα προκύψει (εγκαίρως) ένας κατάλογος προϊόντων που έχουν κατηγοριοποιηθεί. 

Τροπολογία 99
Mojca Drčar Murko

Πρόταση κανονισμού
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 

1. Η Επιτροπή συλλέγει πληροφορίες από 
τα κράτη μέλη και / ή από υπεύθυνους 
επιχειρήσεων τροφίμων ή οποιοδήποτε 
άλλο ενδιαφερόμενο μέρος για να 
καθορίσει το καθεστώς των αιτήσεων ως 
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κατανάλωση από τον άνθρωπο εντός της 
Κοινότητας πριν από τις 15 Μαΐου 1997.

αιτήσεων που αφορούν νέα τρόφιμα και, 
σε περίπτωση ερωτημάτων που 
ανακύπτουν όσον αφορά την ύπαρξη 
προϊόντων που διατίθενται ήδη στην 
αγορά, το βαθμό στον οποίο ένα είδος 
διατροφής έχει χρησιμοποιηθεί για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο εντός της 
Κοινότητας πριν από την ημερομηνία 
εφαρμογής της παρούσας νομοθετικής 
πράξης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ημερομηνία αναφοράς της 15ης Μαΐου 1997 θα πρέπει να τροποποιηθεί, δεδομένου ότι το 
πεδίο εφαρμογής του κανονισμού τροποποιείται από τον κανονισμό 258/57. Η εν λόγω 
ημερομηνία θα πρέπει να αντικατασταθεί από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 100
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
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 μέσω δημόσιων 
διαβουλεύσεων 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. Η Επιτροπή 
δημοσιεύει τα συμπεράσματά της από 
αυτά και από άλλα μη εμπιστευτικά 
δεδομένα.

Or. de
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Τροπολογία 101
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
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 ή οποιοδήποτε 
άλλο ενδιαφερόμενο μέρος 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. 
Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων και 
τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη είναι 
υποχρεωμένοι να διαβιβάζουν 
πληροφορίες σχετικά με το βαθμό στον 
οποίο ένα είδος διατροφής έχει 
χρησιμοποιηθεί για κατανάλωση από τον 
άνθρωπο εντός της Κοινότητας πριν από 
τις 15 Μαΐου 1997, εάν η Κοινότητα ή μια 
εθνική αρχή ενός κράτους μέλους ζητήσει 
αυτές τις πληροφορίες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση των ευθυνών που αναλογούν σε κάθε μέρος.

Τροπολογία 102
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού
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 

1. Η Επιτροπή πρέπει 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. 
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Κοινότητας πριν από τις 15 Μαΐου 1997. Οι υπεύθυνοι του τομέα επιχειρήσεων 
τροφίμων καλούνται να κοινοποιούν τις 
πληροφορίες σχετικά με τα τρόφιμα που 
χρησιμοποιήθηκαν για να καταναλωθούν 
από τον άνθρωπο στην Κοινότητα πριν 
από τις 15 Μαΐου 1997, κατόπιν αιτήσεως 
της αρμόδιας αρχής στα σχετικά κράτη 
μέλη και της Αρχής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η καλή συνεργασία μεταξύ των υπεύθυνων του τομέα τροφίμων, των κρατών μελών και της
Επιτροπής των ΕΚ είναι χρήσιμη για να μάθουμε το ιστορικό ορισμένων τροφίμων. Η 
υποχρέωση των υπευθύνων του τομέα να κοινοποιούν στην Επιτροπή των ΕΚ τις πληροφορίες 
σχετικά με τη διάθεση τροφίμων στην αγορά συμβάλλει στην υλοποίηση αυτού του στόχου. 

Τροπολογία 103
Mojca Drčar Murko

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί το 
συμπέρασμα που συνάγεται από αυτήν τη 
συλλογή δεδομένων και τα δεδομένα μη 
εμπιστευτικού χαρακτήρα που το 
τεκμηριώνουν.

Or. en

Τροπολογία 104
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μόνον νέα τρόφιμα που περιλαμβάνονται 
στον κοινοτικό κατάλογο νέων τροφίμων 
(«εφεξής ο κοινοτικός κατάλογος») 

Μόνον νέα τρόφιμα που περιλαμβάνονται 
στον κοινοτικό κατάλογο νέων τροφίμων 
(«εφεξής ο κοινοτικός κατάλογος») 
μπορούν να διατίθενται στην αγορά. Η 
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μπορούν να διατίθενται στην αγορά. Επιτροπή δημοσιεύει και διατηρεί τον 
κοινοτικό κατάλογο σε ειδική για τον 
σκοπό αυτό και προσβάσιμη από το κοινό 
σελίδα του ιστοτόπου της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

= τροπ. 29 της εισηγήτριας (σχετική αναφορά θα υπάρξει σε τροπολογία που ακολουθεί).

Τροπολογία 105
Mojca Drčar Murko

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κοινοτικός κατάλογος νέων τροφίμων Κοινοτικός κατάλογος νέων τροφίμων
Μόνον νέα τρόφιμα που περιλαμβάνονται 
στον κοινοτικό κατάλογο νέων τροφίμων
(«εφεξής ο κοινοτικός κατάλογος») 
μπορούν να διατίθενται στην αγορά.

1. Μόνον νέα τρόφιμα που 
περιλαμβάνονται στον κοινοτικό κατάλογο 
νέων τροφίμων («εφεξής ο κοινοτικός 
κατάλογος») μπορούν να διατίθενται στην 
αγορά.

2. Στις περιπτώσεις στις οποίες ένα νέο 
είδος διατροφής που περιλαμβάνεται 
στον κοινοτικό κατάλογο βασίζεται σε 
επιστημονικά στοιχεία που αποτελούν 
αντικείμενο δικαιώματος πνευματικής 
ιδιοκτησίας σύμφωνα με το άρθρο 12, 
μόνο ο συγκεκριμένος αιτών μπορεί να 
διαθέσει το εν λόγω προϊόν στην αγορά 
κατά την πρώτη πενταετία. Εάν, ωστόσο, 
η Επιτροπή αποφασίσει ότι το νέο είδος 
διατροφής μπορεί να συμπεριληφθεί ή θα 
μπορούσε να είχε συμπεριληφθεί στο 
κατάλογο που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 χωρίς τη υποβολή των 
δεδομένων που ο πρώτος αιτών 
χαρακτηρίζει ως αντικείμενο 
πνευματικής ιδιοκτησίας, η έγκριση δεν 
υπόκειται στον περιορισμό της 
αποκλειστικής χρήσης της από τον 
πρώτο αιτούντα αλλά διατίθεται για 
γενική χρήση εντός της Κοινότητας.     Η 
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απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 14, 
παράγραφος (2) και περιλαμβάνει, 
επιπροσθέτως προς τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 7, παράγραφος 
(2):
(a) την ημερομηνία της καταχώρισης των 
νέων τροφίμων στον κοινοτικό κατάλογο·
(β) το γεγονός ότι η καταχώριση 
βασίζεται σε προσφάτως ανεπτυγμένα 
επιστημονικά στοιχεία και/ή δεδομένα 
που αποτελούν αντικείμενο δικαιώματος 
πνευματικής ιδιοκτησίας που 
προστατεύονται σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο·
(γ) το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση 
του αιτούντος,
(δ) το γεγονός ότι το νέο είδος διατροφής 
έχει περιορισμένη χρήση, εκτός αν 
κάποιος από τους επόμενους αιτούντες 
λάβει έγκριση για το προϊόν χωρίς μνεία 
στα δεδομένα βιομηχανικής ιδιοκτησίας 
του αρχικού αιτούντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της τόνωσης της καινοτομίας, η έγκριση θα πρέπει να 
συνεχίσει να διατίθεται για αποκλειστική χρήση από τον αιτούντα κατά τη διάρκεια της 
προστασίας των δεδομένων όπως ορίζεται στο άρθρο 12. Οι άλλοι αιτούντες πρέπει κατά 
συνέπεια να παρέχουν επαρκή δεδομένα για τη στοιχειοθέτηση νέων εγκρίσεων χωρίς μνεία στα 
δεδομένα βιομηχανικής ιδιοκτησίας του αρχικού αιτούντος. Ο μηχανισμός θα πρέπει να είναι ο 
ίδιος όπως στο άρθρο 21, παράγραφος 2 του κανονισμού 1924/2006/ΕΚ.

Τροπολογία 106
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κοινοτικός κατάλογος νέων τροφίμων Κοινοτικός κατάλογος νέων τροφίμων
Μόνον νέα τρόφιμα που περιλαμβάνονται 1. Μόνον νέα τρόφιμα που 
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στον κοινοτικό κατάλογο νέων τροφίμων 
(«εφεξής ο κοινοτικός κατάλογος») 
μπορούν να διατίθενται στην αγορά.

περιλαμβάνονται στον κοινοτικό κατάλογο 
νέων τροφίμων («εφεξής ο κοινοτικός 
κατάλογος») μπορούν να διατίθενται στην 
αγορά.

2. Στις περιπτώσεις στις οποίες ένα νέο 
είδος διατροφής που περιλαμβάνεται 
στον κοινοτικό κατάλογο βασίζεται σε 
επιστημονικά στοιχεία που αποτελούν 
αντικείμενο δικαιώματος πνευματικής 
ιδιοκτησίας σύμφωνα με το άρθρο 12, 
μόνο ο συγκεκριμένος αιτών μπορεί να 
διαθέσει το εν λόγω προϊόν στην αγορά 
κατά την πρώτη πενταετία. Εάν, ωστόσο, 
η Επιτροπή αποφασίσει ότι το νέο είδος 
διατροφής μπορεί να συμπεριληφθεί ή θα 
μπορούσε να είχε συμπεριληφθεί στο 
κατάλογο που προβλέπεται στην 
παράγραφο 1 χωρίς τη υποβολή των 
δεδομένων που ο πρώτος αιτών 
χαρακτηρίζει ως αντικείμενο 
πνευματικής ιδιοκτησίας, η έγκριση δεν 
υπόκειται στον περιορισμό της 
αποκλειστικής χρήσης της από τον 
πρώτο αιτούντα αλλά διατίθεται για 
γενική χρήση εντός της Κοινότητας.     Η 
απόφαση λαμβάνεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 14, 
παράγραφος (2) και περιλαμβάνει, 
επιπροσθέτως προς τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στο άρθρο 7, παράγραφος 
(2):
(a) την ημερομηνία της καταχώρισης των 
νέων τροφίμων στον κοινοτικό κατάλογο·
(β) το γεγονός ότι η καταχώριση 
βασίζεται σε προσφάτως ανεπτυγμένα 
επιστημονικά στοιχεία και/ή δεδομένα 
που αποτελούν αντικείμενο δικαιώματος 
πνευματικής ιδιοκτησίας που 
προστατεύονται σύμφωνα με το παρόν 
άρθρο·
(γ) το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση 
του αιτούντος,
(δ) το γεγονός ότι το νέο είδος διατροφής 
έχει περιορισμένη χρήση, εκτός αν 
κάποιος από τους επόμενους αιτούντες 
λάβει έγκριση για το προϊόν χωρίς μνεία 
στα δεδομένα βιομηχανικής ιδιοκτησίας 
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του αρχικού αιτούντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της τόνωσης της καινοτομίας, η έγκριση θα πρέπει να 
συνεχίσει να διατίθεται για αποκλειστική χρήση από τον αιτούντα κατά τη διάρκεια της 
προστασίας των δεδομένων όπως ορίζεται στο άρθρο 12. Οι άλλοι αιτούντες πρέπει κατά 
συνέπεια να παρέχουν επαρκή δεδομένα για τη στοιχειοθέτηση νέων εγκρίσεων χωρίς μνεία 
στα δεδομένα βιομηχανικής ιδιοκτησίας του αρχικού αιτούντος. Ο μηχανισμός θα πρέπει να 
είναι ο ίδιος όπως στο άρθρο 21, παράγραφος 2 του κανονισμού 1924/2006/ΕΚ.

Τροπολογία 107
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Νέα τρόφιμα μπορούν να καταχωριστούν 
στον κοινοτικό κατάλογο μόνον εάν 
ικανοποιούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Νέα τρόφιμα μπορούν να 
καταχωριστούν στον κοινοτικό κατάλογο 
μόνον εάν ικανοποιούν τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

Or. en

Τροπολογία 108
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
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 υπό κανονικές 
συνθήκες κατανάλωσης· τούτο σημαίνει 
ότι στην αξιολόγηση του κινδύνου θα 
λαμβάνονται υπόψη οι σωρευτικές και 
συνεργειακές επιπτώσεις καθώς και οι 
πιθανές αρνητικές επιπτώσεις σε 
συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία 109
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού
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 
και η κατανάλωση ενός τέτοιου τροφίμου 
δεν πρέπει να συνιστά κίνδυνο για την 
υγεία του καταναλωτή και του ζώου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η σύνταξη που προτείνει η Επιτροπή είναι πολύ περιοριστική και δεν λαμβάνει υπόψη το 
ζήτημα υγείας. Γίνεται μνεία της υγείας του ζώου για να υπάρχει συνέπεια με την τροπολογία 31 
της κ. Liotard.

Τροπολογία 110
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – στοιχείο (γ) α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) η χρήση του δεν έχει αρνητικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον· το νέο είδος 
διατροφής ή τα παράγωγα προϊόντα του 
δεν είναι ανθεκτικά και δεν έχουν 
σωρευτικές επιπτώσεις στο περιβάλλον 
μετά από την χρήση του νέου είδους 
διατροφής ως τροφίμου·
(γβ) ένα νέο είδος διατροφής που 
ενδέχεται να έχει οποιεσδήποτε αρνητικές 
επιπτώσεις σε συγκεκριμένες ομάδες του 
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πληθυσμού θα εγκρίνεται μόνο εάν έχουν 
εφαρμοστεί ειδικά μέτρα που αποτρέπουν 
αυτές τις ανεπιθύμητες επιπτώσεις· 
(γγ) εφόσον το επιβάλλει η ασφαλής 
χρήση, θα θεσπιστούν μέγιστα επίπεδα 
κατανάλωσης ενός νέου είδους διατροφής 
μεμονωμένου ή ως τμήματος άλλου 
τροφίμου ή κατηγορίας τροφίμων·
(γδ) έχουν αξιολογηθεί οι σωρευτικές 
επιπτώσεις των νέων ειδών διατροφής 
που χρησιμοποιούνται σε διάφορα 
τρόφιμα ή σε διάφορες κατηγορίες 
τροφίμων·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στους πιθανούς κινδύνους της χρήσης νέων τροφίμων, 
ιδίως όσον αφορά τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Χρειάζεται ευρύτερη δέσμη όρων για 
ενσωμάτωση των νέων τροφίμων στο κοινοτικό κατάλογο, ούτως ώστε να αποτραπεί η 
εμφάνιση απροσδόκητων μειονεκτημάτων ως αποτέλεσμα της χρήσης ενός νέου είδους 
διατροφής.

Τροπολογία 111
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – στοιχείο (γ) α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) παρουσιάζει σαφή πλεονεκτήματα 
για τους καταναλωτές·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα σαφή πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές πρέπει να είναι προϋπόθεση για την έγκριση της 
διάθεσης ενός νέου προϊόντος διατροφής στην αγορά.
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Τροπολογία 112
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – στοιχείο (γ β) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γβ) η χρήση του ούτε έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στο περιβάλλον ούτε παράγει 
κατάλοιπα ή μη αφομοιωθείσες ουσίες 
που έχουν αντοχή και σωρευτικές 
επιπτώσεις ή έχουν με οποιονδήποτε άλλο 
τρόπο αρνητικό αντίκτυπο στο 
περιβάλλον· 

Or. en

Τροπολογία 113
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - στοιχείο (γα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) δεν υπάρχουν εν προκειμένω 
επιφυλάξεις δεοντολογικού χαρακτήρα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Der Anwendungsbereich des vorliegenden Verordnungsvorschlags schließt u. a. auch das 
Inverkehrbringen von tierischen Lebensmitteln aus Klonen ein. Der Änderungsvorschlag zielt 
darauf ab, auf Basis des Verordnungsvorschlags eine Rechtsgrundlage für die 
Berücksichtigung ethischer Aspekte im Zulassungsverfahren für neuartige Lebensmittel zu 
schaffen. Bei der Bewertung der Verwendung von geklonten Tieren für die 
Nahrungsmittelproduktion handelt es sich primär jedoch nicht um eine lebensmittelrechtliche, 
sondern um eine ethische Frage. Die Diskussion über die Verwendung von Produkten von 
geklonten Tieren für die Nahrungsmittelproduktion darf daher nicht auf den Aspekt 
Lebensmittelsicherheit beschränkt werden.
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Τροπολογία 114
Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – στοιχείο (γ) α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) θεωρείται ότι παρήχθη υπό 
δεοντολογικά αποδεκτές συνθήκες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι δυνατόν να λαμβάνονται υπόψη οι δεοντολογικές πτυχές όταν εξετάζεται η 
έγκριση ενός νέου τροφίμου. Χωρίς την αναφορά των δεοντολογικών πτυχών ως κριτηρίου στο 
άρθρο 6, δεν είναι σαφές κατά πόσον οι δεοντολογικές πτυχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
νομίμως σε σχέση με την έγκριση ενός νέου τροφίμου.

Τροπολογία 115
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – στοιχείο (γ) α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) α δεν πρέπει να έχει αρνητικό 
αντίκτυπο στο περιβάλλον· δεν πρέπει να 
έχει παρατεταμένες ή σωρευτικές 
επιπτώσεις στο περιβάλλον αφού 
καταναλωθεί ή μετατραπεί σε απόβλητο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ένα από τα κριτήρια για την καταχώριση των νέων τροφίμων στον σχετικό κοινοτικό κατάλογο 
πρέπει επίσης να είναι περιβαλλοντικής φύσεως, συγκεκριμένα να λαμβάνει υπόψη τις 
παρατεταμένες και σωρευτικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.
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Τροπολογία 116
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα τρόφιμα για τα οποία έχουν 
εφαρμοστεί διαδικασίες παραγωγής που 
απαιτούν ειδικές μεθόδους αξιολόγησης 
του κινδύνου (π.χ. νανοτεχνολογίες) δεν 
επιτρέπεται να συμπεριληφθούν στον 
κοινοτικό κατάλογο έως ότου οι ειδικές 
αυτές μέθοδοι εγκριθούν για χρήση και 
καταδειχθεί μέσω κατάλληλης 
αξιολόγησης της ασφάλειας που θα 
βασίζεται σε αυτές τις μεθόδους ότι η 
χρήση των εν λόγω τροφίμων είναι 
ασφαλής. Οι μέθοδοι αυτές δεν 
επιτρέπεται να συμπεριλαμβάνουν χρήση 
σπονδυλωτών ζώων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν αρκούντως κατάλληλες μέθοδοι για την αποτίμηση της 
ασφάλειας των νανοϋλικών (βλέπε γνωμοδότηση της SCENIHR του Σεπτεμβρίου 2005). Τα 
νανοϋλικά θα πρέπει να αξιολογούνται με βάση ειδικών για τις νανοδιαστάσεις μεθόδους 
δοκιμών χωρίς τη χρήση ζώων. Επί όσον χρόνο δεν διατίθενται ειδικές για τις νανοδιαστάσεις 
δοκιμές χωρίς τη χρήση ζώων για αρκούντως κατάλληλη αποτίμηση ασφαλείας των 
νανοϋλικών στα καλλυντικά, η χρήση τους πρέπει να απαγορεύεται για να προστατεύεται η 
υγεία του ανθρώπου και να αποτρέπονται οι δοκιμές σε ζώα.

Τροπολογία 117
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Σε περίπτωση αμφιβολιών, π.χ. εάν 
υπάρχει ανεπαρκής επιστημονική 
βεβαιότητα ή έλλειψη δεδομένων, 
εφαρμόζεται η αρχή της πρόληψης και το 
οικείο είδος διατροφής δεν μπορεί να 
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συμπεριληφθεί στον κοινοτικό κατάλογο.  

Or. en

Τροπολογία 118
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

2. Η καταχώριση ενός νέου είδους 
διατροφής στον κοινοτικό κατάλογο 
περιλαμβάνει προσδιορισμό αυτού και, 
εφόσον είναι απαραίτητο, προσδιορισμό 
των προϋποθέσεων χρήσης, των επιπλέον 
ειδικών προϋποθέσεων επισήμανσης για 
την πληροφόρηση του τελικού 
καταναλωτή και / ή απαίτηση 
παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην 
αγορά.
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:
Στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο η καταχώριση νέων 
τροφίμων στον κοινοτικό κατάλογο 
περιλαμβάνει εκτός από τις πληροφορίες 
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που αναφέρονται στην παράγραφο 2: 
a) 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. 

Or. de

Τροπολογία 119
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η καταχώριση ενός νέου είδους 
διατροφής στον κοινοτικό κατάλογο 
περιλαμβάνει προσδιορισμό αυτού και, 
εφόσον είναι απαραίτητο, προσδιορισμό 
των προϋποθέσεων χρήσης, των επιπλέον 
ειδικών προϋποθέσεων επισήμανσης για 
την πληροφόρηση του τελικού 
καταναλωτή και / ή απαίτηση 
παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην 
αγορά.

(2) Η καταχώριση ενός νέου είδους 
διατροφής στον κοινοτικό κατάλογο 
περιλαμβάνει:

(α) προσδιορισμό αυτού, 
(β) την προβλεπόμενη χρήση του 
τροφίμου,
(γ) τους όρους χρήσης,
(δ) την ημερομηνία της καταχώρισης των 
νέων τροφίμων στον κοινοτικό κατάλογο 
και την ημερομηνία παραλαβής  της 
αίτησης,
(ε) το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση 
του αιτούντος,
(στ) την ημερομηνία και τα 
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αποτελέσματα της τελευταίας 
επιθεώρησης, σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
παρακολούθησης που ορίζει το άρθρο 11.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να απαιτείται η παροχή αυτών των πληροφοριών για ΟΛΑ τα νέα είδη 
διατροφής (όχι, όπως προτείνει η Επιτροπή, μόνο για εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 7 
παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο!) ούτως ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια.

Τροπολογία 120
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η καταχώριση ενός νέου είδους 
διατροφής στον κοινοτικό κατάλογο 
περιλαμβάνει προσδιορισμό αυτού και, 
εφόσον είναι απαραίτητο, προσδιορισμό 
των προϋποθέσεων χρήσης, των επιπλέον 
ειδικών προϋποθέσεων επισήμανσης για 
την πληροφόρηση του τελικού 
καταναλωτή και / ή απαίτηση 
παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην 
αγορά.

2. Η καταχώριση ενός νέου είδους 
διατροφής στον κοινοτικό κατάλογο 
περιλαμβάνει προσδιορισμό αυτού και, 
εφόσον είναι απαραίτητο, προσδιορισμό 
των προϋποθέσεων χρήσης, των επιπλέον 
ειδικών προϋποθέσεων επισήμανσης για 
την πληροφόρηση του τελικού 
καταναλωτή και απαίτηση 
παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην 
αγορά.

Or. nl

Τροπολογία 121
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η καταχώριση ενός νέου είδους 
διατροφής στον κοινοτικό κατάλογο 
περιλαμβάνει προσδιορισμό αυτού και, 
εφόσον είναι απαραίτητο, προσδιορισμό
των προϋποθέσεων χρήσης, των επιπλέον 

2. Η καταχώριση ενός νέου είδους 
διατροφής στον κοινοτικό κατάλογο 
πρέπει να αναφέρει τα επί μέρους 
συστατικά του τροφίμου και να 
προσδιορίζει, όταν είναι απαραίτητο, τις
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ειδικών προϋποθέσεων επισήμανσης για 
την πληροφόρηση του τελικού 
καταναλωτή και / ή απαίτηση 
παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην 
αγορά.

προϋποθέσεις χρήσης, τις επιπλέον ειδικές
προϋποθέσεις επισήμανσης για την 
πληροφόρηση του τελικού καταναλωτή 
και / ή απαίτηση παρακολούθησης μετά τη 
διάθεση στην αγορά.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει αυτές οι ενδείξεις αυτές να εμφανίζονται στον κοινοτικό κατάλογο των νέων τροφίμων 
όταν αυτό είναι απαραίτητο, παραδείγματος χάριν όταν η αξιολόγηση ενός νέου τροφίμου 
περιέχει την υποχρέωση να προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις χρήσης ή μια συμπληρωματική 
επισήμανση, κ.λπ.

Τροπολογία 122
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η παρακολούθηση μετά από τη 
διάθεση στην αγορά είναι απαραίτητη για 
όλα τα νέα είδη διατροφής. Όλα τα νέα 
είδη διατροφής των οποίων η διάθεση 
στην αγορά έχει επιτραπεί, ελέγχονται 
μετά από το πέρας 5 ετών και όποτε 
υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα 
επιστημονικά στοιχεία. Κατά την 
παρακολούθηση θα πρέπει να δοθεί 
ιδιαίτερη προσοχή στις κατηγορίες του 
πληθυσμού με την υψηλότερη διαιτητική 
πρόσληψη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενημερωθούμε για τις ανεπιθύμητες παρενέργειες της χρήσης ενός νέου είδους 
διατροφής, είναι απαραίτητη η παρακολούθηση τους μετά από τη διάθεση στην αγορά, μία 
πενταετία μετά από την εισαγωγή τους στην ευρωπαϊκή αγορά.
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Τροπολογία 123
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Σε περίπτωση που κάποιο νέο είδος 
διατροφής συνιστά ουσία που συνδέεται 
με κίνδυνο σε περίπτωση υπερβολικής 
κατανάλωσης θα πρέπει να χορηγηθεί 
άδεια χρήσης με επισήμανση του 
ανωτάτου επιτρεπτού ορίου 
κατανάλωσής του σε συγκεκριμένα είδη 
διατροφής ή κατηγορίες τροφίμων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε  περίπτωση που ένα νέο είδος διατροφής συνιστά επικίνδυνη ουσία σε περίπτωση 
υπερβολικής κατανάλωσης θα πρέπει να δοθεί η άδεια χρήσης του με επισήμανση του ανώτατου 
επιτρεπτού επιπέδου κατανάλωσής  του σε συγκεκριμένα φαγητά και κατηγορίες τροφίμων, 
ούτως ώστε να αποτραπεί ο κίνδυνος της υπερδοσολογίας και να ενημερώνεται ο καταναλωτής 
μέσω σαφούς επισήμανσης στην ετικέτα.

Τροπολογία 124
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2α – πρώτο εδάφιο (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα νέα είδη διατροφής διέπονται από 
τις γενικές απαιτήσεις επισήμανσης που 
θεσπίζονται με την οδηγία 2000/13/ΕΚ. 
Μπορούν να θεσπιστούν επιπλέον ειδικές 
απαιτήσεις επισήμανσης για 
συγκεκριμένα νέα είδη διατροφής, ιδίως 
όσον αφορά την περιγραφή των 
τροφίμων, την προέλευσή τους ή τις 
προϋποθέσεις χρήσης τους. Στην 
περίπτωση αυτή οι απαιτήσεις 
επισήμανσης αναφέρονται στον κοινοτικό 
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κατάλογο. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το περιεχόμενο του πρώτου τμήματος προέρχεται από την αιτιολογική πρόταση 21.

Τροπολογία 125
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α – δεύτερο εδάφιο  (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προϊόντα που παράγονται με την 
βοήθεια νανοτεχνολογιών πρέπει να 
φέρουν την επισήμανση "παραγόμενο με 
τη βοήθεια νανοτεχνολογιών"· 

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές ενδέχεται να θέλουν να γνωρίζουν κατά πόσον η παραγωγή κάποιου είδους 
διατροφής έχει γίνει με τη χρήση νανοτεχνολογιών.

Τροπολογία 126
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2α – τρίτο εδάφιο  (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα προϊόντα που παράγονται από ζώα 
που έχουν σιτισθεί με γενετικά 
τροποποιημένες ζωοτροφές φέρουν την 
επισήμανση «παρήχθη από ζώα που 
έχουν σιτισθεί με γενετικά 
τροποποιημένες ζωοτροφές»· 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές ενδέχεται να θέλουν να γνωρίζουν κατά πόσον εμπλέκεται στην παραγωγή του 
τροφίμου γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές. Σχετικά με το παραπάνω, υπάρχει σαφές κενό 
στις διατάξεις όσον αφορά τα τρόφιμα που παράγονται από ζώα που έχουν σιτισθεί με γενετικά 
τροποποιημένες ζωοτροφές: Η ερμηνεία που δίνεται στην αιτιολογική σκέψη 16 του 
κανονισμού 1829/2003 είναι ότι τα τρόφιμα που παράγονται από γενετικά τροποποιημένες 
ζωοτροφές δεν καλύπτονται από τον εν λόγω κανονισμό.  Τούτο σημαίνει ότι ο κανονισμός 
1829/2003 δεν περιέχει διατάξεις σχετικά με την επισήμανση. Επομένως πρέπει να θεσπιστούν 
αντίστοιχες διατάξεις στον παρόντα κανονισμό, προκειμένου να πληρωθεί αυτό το κενό.

Τροπολογία 127
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
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.

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.

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 
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ιδιοκτησίας που προστατεύονται 
σύμφωνα με το άρθρο 12·
(γ) το όνομα και τη διεύθυνση του 
αιτούντα.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Το απόσπασμα αυτό έχει ήδη ενσωματωθεί στο άρθρο 12, όπου αρμόζει περισσότερο.

Τροπολογία 128
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
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. 

2. Η επικαιροποίηση του κοινοτικού 
καταλόγου αποφασίζεται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3.

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

Or. en

Τροπολογία 129
Mojca Drčar Murko

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο (γα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) το γεγονός ότι το νέο προϊόν μπορεί 
να διατεθεί στην αγορά μόνο από τον 
συγκεκριμένο αιτούντα, εκτός εάν ένας 
άλλος αιτών λάβει την έγκριση για το 
προϊόν χωρίς να γίνεται μνεία στα 
στοιχεία για τα δικαιώματα ιδιοκτησίας 
του αρχικού αιτούντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της προώθησης της καινοτομίας, πρέπει να γίνεται ρητή 
αναφορά στον ζωτικής σημασίας σύνδεσμο ανάμεσα στον αιτούντα και την  έγκριση.

Τροπολογία 130
Philip Bushill-Matthews

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) το γεγονός ότι το νέο προϊόν μπορεί 
να διατεθεί στην αγορά μόνο από τον 
συγκεκριμένο αιτούντα, εκτός εάν ένας 
άλλος αιτών λάβει την έγκριση για το 
προϊόν χωρίς να γίνεται μνεία στα 
στοιχεία για τα δικαιώματα ιδιοκτησίας 
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του αρχικού αιτούντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της προώθησης της καινοτομίας, πρέπει να γίνεται ρητή 
αναφορά στον ζωτικής σημασίας σύνδεσμο ανάμεσα στον αιτούντα και την  έγκριση.

Τροπολογία 131
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – στοιχείο (γα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) το γεγονός ότι το νέο προϊόν μπορεί 
να διατεθεί στην αγορά μόνο από τον 
συγκεκριμένο αιτούντα, εκτός εάν ένας 
άλλος αιτών λάβει την έγκριση για το 
προϊόν χωρίς να γίνεται μνεία στα 
στοιχεία για τα δικαιώματα ιδιοκτησίας 
του αρχικού αιτούντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της προώθησης της καινοτομίας, πρέπει να γίνεται ρητή 
αναφορά στον ζωτικής σημασίας σύνδεσμο ανάμεσα στον αιτούντα και την  έγκριση

Τροπολογία 132
Mojca Drčar Murko

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. 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 
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διατροφής αποφασίζεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο [άρθρο 8 
α] όπου:
α) η ισοδυναμία του νέου είδους 
διατροφής με τα υπάρχοντα είδη,  όσον 
αφορά τη σύνθεση, τον μεταβολισμό και 
το επίπεδο ανεπιθύμητων ουσιών επαρκεί 
για να αποδειχθεί ότι δεν είναι επισφαλές 
για την υγεία των καταναλωτών υπό τις 
προβλεπόμενες συνθήκες κατανάλωσης·
β) το νέο είδος διατροφής περιέχει ή 
αποτελείται από είδος διατροφής που 
κατά το παρελθόν, σύμφωνα με την 
εφαρμοστέα νομοθεσία, εχρησιμοποιείτο 
μόνο ως πρόσθετο τροφίμων ή ως 
συστατικό του και  του οποίου η νέα 
προβλεπόμενη χρήση δεν αναμένεται, να 
αυξήσει σημαντικά την πρόσληψη του 
από τους καταναλωτές, 
συμπεριλαμβανομένων και των ευάλωτων 
ομάδων.

Or. en

Αιτιολόγηση

In the Commission’s Proposal, all new ingredients, regardless of their level of innovation 
(ranging from simple technical modification to completely new molecule) will be subject to 
the same approval procedure.  The risk is that administrations and EFSA will expend time 
and resources on an assessment of products that is simply not necessary. Where a food or 
food ingredient is new to the market, but can be demonstrated to be sufficiently equivalent to 
a non-novel food, or where a food or food ingredient has history of safe use as a food 
supplement, this product should be notified (with the opportunity for EFSA to request further 
data where required) rather than be subject to a full authorisation procedure. This will 
enhance the efficiency of the Regulation and provide a more proportionate system for 
managing food risk.

Τροπολογία 133
Philip Bushill-Matthews

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Κατά παρέκκλιση από την τρίτη 
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παράγραφο του άρθρου 7 του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. [ενιαία διαδικασία], η 
επικαιροποίηση του κοινοτικού 
καταλόγου όσον αφορά ένα νέο είδος 
διατροφής αποφασίζεται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο [άρθρο 8 
α] όπου:
α) η ισοδυναμία του νέου είδους 
διατροφής με τα υπάρχοντα είδη,  όσον
αφορά τη σύνθεση, τον μεταβολισμό και 
το επίπεδο ανεπιθύμητων ουσιών επαρκεί 
για να αποδειχθεί ότι δεν είναι επισφαλές 
για την υγεία των καταναλωτών υπό τις 
προβλεπόμενες συνθήκες κατανάλωσης·
β) το νέο είδος διατροφής περιέχει ή 
αποτελείται από είδος διατροφής που 
κατά το παρελθόν, σύμφωνα με την 
εφαρμοστέα νομοθεσία, εχρησιμοποιείτο 
μόνο ως πρόσθετο τροφίμων ή ως 
συστατικό του και του οποίου  η νέα 
προβλεπόμενη χρήση δεν αναμένεται, 
ευλόγως, να αυξήσει σημαντικά την 
πρόσληψη του από τους καταναλωτές, 
συμπεριλαμβανομένων και των ευάλωτων 
ομάδων·

Or. en

Αιτιολόγηση

In the current proposal, all new ingredients, ranging from simple technical modification to 
completely new molecule will be subject to the same approval procedure.  Where a food or 
food ingredient is new to the market, but can be demonstrated to be sufficiently equivalent to 
a non-novel food, or where a food or food ingredient has history of safe use as a food 
supplement, this product should be notified (with the opportunity for EFSA to request further 
data where required) rather than be subject to a full authorisation procedure. This will 
enhance the efficiency of the Regulation and provide a more proportionate system for 
managing food risk.
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Τροπολογία 134
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 α
Επισήμανση των νέων τροφίμων και των 

νέων συστατικών τροφίμων
Με την επιφύλαξη των διατάξεων και 
απαιτήσεων που περιέχονται στην οδηγία 
2000/13/ΕΚ, όλα τα ειδικά δεδομένα των 
νέων τροφίμων πρέπει να δηλώνονται και 
να επισημαίνονται για να διασφαλίζεται η 
καλή ενημέρωση του καταναλωτή.
i) κάθε νέο τρόφιμο που τίθεται στην 
αγορά πρέπει να πωλείται με ευδιάκριτη, 
ακριβή, ευανάγνωστη και κατανοητή 
επισήμανση στην οποία δηλώνεται ότι 
πρόκειται για νέο τρόφιμο·
ii) όλα τα χαρακτηριστικά ή οι ιδιότητες 
των νέων τροφίμων όπως η σύνθεσή 
τους, η θρεπτική τους αξία, η χρήση που 
πρέπει να γίνεται, πρέπει να εμφανίζονται 
με τρόπο σαφή, ακριβή, ευανάγνωστο και 
κατανοητό στη συσκευασία του 
προϊόντος· 
iii) η παρουσία νέας ουσίας τροφίμου ή 
νέου συστατικού τροφίμου που 
υποκαθιστά ουσία ή συστατικό σε ένα 
είδος διατροφής το οποίο αντικαθίσταται 
ή όχι από νέο τρόφιμο, πρέπει να 
δηλώνεται με τρόπο σαφή, ακριβή, 
ευανάγνωστο και κατανοητό στην 
επισήμανση.
Στην περίπτωση κατά την οποία ένα νέο 
τρόφιμο αποτελείται από ουσία που 
μπορεί να ενέχει υψηλό κίνδυνο για την 
υγεία του ανθρώπου στο πλαίσιο 
υπέρμετρης κατανάλωσης, ο 
καταναλωτής πρέπει να ενημερώνεται για 
τον κίνδυνο αυτό με σαφή, ακριβή, 
ευανάγνωστη και κατανοητή επισήμανση 
επί της συσκευασίας του προϊόντος.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Όπως και κάθε άλλο είδος διατροφής που τίθεται στην ευρωπαϊκή αγορά έτσι και το νέο 
τρόφιμο πρέπει να επισημαίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπό αναθεώρηση οδηγίας 
2000/13/ΕΚ, αλλά και σύμφωνα με ιδιαίτερες διατάξεις που προσδιορίζονται στο παρόν άρθρο 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν τα νέα τρόφιμα ή νέα συστατικά 
τροφίμων.

Τροπολογία 135
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 β
Όρια μετανάστευσης των συστατικών 

συσκευασιών ειδών διατροφής
Οι συσκευασίες των νέων τροφίμων 
τηρούν τις απαιτήσεις σχετικά με τα όρια 
μετανάστευσης που προβλέπονται από 
τον κανονισμό (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 
τρόφιμα1.
Η Επιτροπή αναθέτει, εάν τούτο είναι 
απαραίτητο, στην αρμόδια επιστημονική 
επιτροπή να καθορίσει κατώτερα όρια 
μετανάστευσης για τις συσκευασίες που 
προέρχονται ή περιέχουν νανοϋλικά. Η 
Επιτροπή λαμβάνει απόφαση σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 3.
1 ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 4.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όπως και τα άλλα είδη διατροφής, τα νέα τρόφιμα πρέπει να τηρούν τις διατάξεις που 
περιέχονται σε άλλες νομοθετικές πράξεις που καλύπτουν άλλες κατηγορίες τροφίμων. Τούτο 
ισχύει ιδίως για την περίπτωση των συσκευασιών νέων ειδών διατροφής. Συνδέεται με την 
τροπολογία 1.
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Τροπολογία 136
Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένας υπεύθυνος επιχείρησης 
τροφίμων, ο οποίος προτίθεται να θέσει 
σε κυκλοφορία στην κοινοτική αγορά 
παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτη χώρα, 
κοινοποιεί την πρόθεσή του στην 
Επιτροπή, αναφέροντας την ονομασία 
του είδους διατροφής, τη σύνθεσή του και 
τη χώρα καταγωγής του.

διαγράφεται

Η κοινοποίηση πρέπει να συνοδεύεται 
από τεκμηριωμένα δεδομένα που να 
αποδεικνύουν το ιστορικό ασφαλούς 
χρήσης στην τρίτη χώρα.
2. Η Επιτροπή διαβιβάζει πάραυτα την 
κοινοποίηση καθώς και την απόδειξη του 
ιστορικού ασφαλούς χρήσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στα άλλα 
κράτη μέλη και στην Αρχή.
3. Εντός τεσσάρων μηνών από την 
ημερομηνία κατά την οποία η 
κοινοποίηση που προβλέπεται στην 
παράγραφο 2 διαβιβάσθηκε από την 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και η Αρχή 
μπορούν να πληροφορήσουν την 
Επιτροπή εάν έχουν αιτιολογημένες 
ενστάσεις σχετικά με την ασφάλεια, 
βασισμένες σε επιστημονικά στοιχεία, 
κατά της διάθεσης στην αγορά των 
συγκεκριμένων παραδοσιακών τροφίμων.
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].
Η Επιτροπή πληροφορεί το συγκεκριμένο 
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υπεύθυνο επιχείρησης τροφίμων σχετικά 
εντός πέντε μηνών από την ημερομηνία 
της κοινοποίησης κατά την παράγραφο 1.
Εάν δεν έχουν εγερθεί αιτιολογημένες 
ενστάσεις σχετικά με την ασφάλεια, 
βασισμένες σε επιστημονικά στοιχεία, 
ούτε έχουν παρασχεθεί σχετικές 
πληροφορίες στο συγκεκριμένο υπεύθυνο 
επιχείρησης τροφίμων σύμφωνα με την 
παράγραφο 3, τα παραδοσιακά τρόφιμα 
μπορούν να διατεθούν στην αγορά της 
Κοινότητας εντός πέντε μηνών από την 
ημερομηνία της κοινοποίησης σύμφωνα 
με την παράγραφο 1.
5. Η Επιτροπή δημοσιεύει κατάλογο 
παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες 
χώρες, που μπορούν να διατεθούν στην 
αγορά της Κοινότητας σύμφωνα με την 
παράγραφο 4.
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Traditional foods from a third country, which are novel foods in the EU, should be handled 
under the same authorisation procedure as other novel foods, but with an adjusted safety 
assessment. The facilitation of trade in safe food from third countries should thus be achieved 
under the ordinary authorisation procedure by reducing the requirements for safety studies 
(e.g. animal feeding studies) in cases where a history of safe food use in a third country can be 
demonstrated as it has already been the case under the current novel food Regulation. The 
proposed procedure could easily lead to a significant increase in the administrative burden of 
the Member States and EFSA especially if a large number of products from third countries are 
notified. Furthermore, the procedure does neither specify whether Member States or the 
EFSA shall in all cases evaluate the data, nor does it specify which of these parties should 
carry out the evaluation.
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Τροπολογία 137
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτη χώρα Παραδοσιακά τρόφιμα

Or. de

Τροπολογία 138
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένας υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων, 
ο οποίος προτίθεται να θέσει σε 
κυκλοφορία στην κοινοτική αγορά 
παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτη χώρα, 
κοινοποιεί την πρόθεσή του στην 
Επιτροπή, αναφέροντας την ονομασία του 
είδους διατροφής, τη σύνθεσή του και τη 
χώρα καταγωγής του.

1. Ένας υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων, 
ο οποίος προτίθεται να θέσει σε 
κυκλοφορία στην κοινοτική αγορά 
παραδοσιακά τρόφιμα από την Κοινότητα 
ή από τρίτη χώρα, κοινοποιεί την πρόθεσή 
του στην Επιτροπή, αναφέροντας την 
ονομασία του είδους διατροφής, τα 
χαρακτηριστικά του και τη χώρα 
καταγωγής του.

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.

Or. de

Τροπολογία 139
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένας υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων, 1. Ένας υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων, 
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ο οποίος προτίθεται να θέσει σε 
κυκλοφορία στην κοινοτική αγορά 
παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτη χώρα, 
κοινοποιεί την πρόθεσή του στην 
Επιτροπή, αναφέροντας την ονομασία του 
είδους διατροφής, τη σύνθεσή του και τη 
χώρα καταγωγής του.

ο οποίος προτίθεται να θέσει σε 
κυκλοφορία στην κοινοτική αγορά 
παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτη χώρα 
υποβάλλει λεπτομερή αίτηση στην 
Επιτροπή. Η λεπτομερής αίτηση πληροί 
τις απαιτήσεις που περιλαμβάνονται στις 
κατευθυντήριες γραμμές που έχει ορίσει η 
Επιτροπή κατόπιν διαβούλευσης με την 
ΕΑΑΤ και αναφέρει την ονομασία του 
είδους διατροφής, τη σύνθεσή του και τη 
χώρα προέλευσης του.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης είναι σημαντικό να πραγματοποιείται παρακολούθηση.
Η απλή κοινοποίηση θα παρέβαινε αυτήν την αρχή.

Τροπολογία 140
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ένας υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων, 
ο οποίος προτίθεται να θέσει σε 
κυκλοφορία στην κοινοτική αγορά 
παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτη χώρα, 
κοινοποιεί την πρόθεσή του στην 
Επιτροπή, αναφέροντας την ονομασία του 
είδους διατροφής, τη σύνθεσή του και τη 
χώρα καταγωγής του.

1. Ένας υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων, 
ο οποίος προτίθεται να θέσει σε 
κυκλοφορία στην κοινοτική αγορά 
παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτη χώρα, 
υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή, 
αναφέροντας την ονομασία του είδους 
διατροφής, τη σύνθεσή του και τη χώρα 
καταγωγής του.

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

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από 
φάκελο με τεκμηριωμένα δεδομένα που να 
αποδεικνύουν το ιστορικό ασφαλούς 
χρήσης στην τρίτη χώρα, βάσει των 
κατευθυντηρίων γραμμών που 
αναφέρονται στην παράγραφο 5α.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων που θέλει να θέσει σε κυκλοφορία στην ευρωπαϊκή 
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αγορά παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτη χώρα χρειάζεται κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά 
την απόδειξη του 'ιστορικού ασφαλούς χρήσης'. Μόνο μια τυποποιημένη διαδικασία μπορεί να 
επιτρέψει την κατάλληλη αξιολόγηση της ασφάλειας του φαγητού.

Τροπολογία 141
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή διαβιβάζει πάραυτα την 
κοινοποίηση καθώς και την απόδειξη του 
ιστορικού ασφαλούς χρήσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στα άλλα 
κράτη μέλη και στην Αρχή. 

2. Η Επιτροπή διαβιβάζει πάραυτα την 
αίτηση καθώς και την απόδειξη του 
ιστορικού ασφαλούς χρήσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στα άλλα 
κράτη μέλη και στην Αρχή.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης είναι σημαντικό να πραγματοποιείται έλεγχος. Η απλή 
κοινοποίηση θα παρέβαινε αυτήν την αρχή.

Τροπολογία 142
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή διαβιβάζει πάραυτα την 
κοινοποίηση καθώς και την απόδειξη του 
ιστορικού ασφαλούς χρήσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στα άλλα 
κράτη μέλη και στην Αρχή. 

2. Η Επιτροπή διαβιβάζει πάραυτα την 
κοινοποίηση καθώς και την απόδειξη του 
ιστορικού ασφαλούς χρήσης που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1 στα άλλα 
κράτη μέλη και στην Αρχή και την 
δημοσιεύει στον δικτυακό τόπο της.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της διάταξης είναι η παροχή υψηλού επιπέδου διαφάνειας στα ενδιαφερόμενα μέρη και 
στους καταναλωτές.
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Τροπολογία 143
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 144
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εντός τεσσάρων μηνών από την 
ημερομηνία κατά την οποία η κοινοποίηση 
που προβλέπεται στην παράγραφο 2 
διαβιβάσθηκε από την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη και η Αρχή μπορούν να 
πληροφορήσουν την Επιτροπή εάν έχουν 
αιτιολογημένες ενστάσεις σχετικά με την 
ασφάλεια, βασισμένες σε επιστημονικά 
στοιχεία, κατά της διάθεσης στην αγορά 
των συγκεκριμένων παραδοσιακών 
τροφίμων. 

3. Η Αρχή, βάσει των απαιτήσεων που 
ορίζει το άρθρο 6 και λαμβάνοντας 
υπόψη τον φάκελο που παρέχεται από τον 
υπεύθυνο της επιχείρησης τροφίμων, 
αξιολογεί εάν το είδος διατροφής είναι 
ασφαλές και εάν μπορεί να διατεθεί στην 
αγορά. Εντός έξι μηνών από την 
ημερομηνία κατά την οποία η κοινοποίηση 
που προβλέπεται στην παράγραφο 2 
διαβιβάσθηκε από την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη και / ή η Αρχή μπορούν να 
πληροφορήσουν την Επιτροπή εάν έχουν 
αιτιολογημένες ενστάσεις σχετικά με την 
ασφάλεια, βασισμένες σε επιστημονικά 
στοιχεία, κατά της διάθεσης στην αγορά 
των συγκεκριμένων παραδοσιακών 
τροφίμων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Το γεγονός ότι ένα προϊόν καταναλώνεται για διάστημα πολλών ετών σε μία χώρα δεν σημαίνει 
απαραίτητα ότι είναι και ασφαλές. Για αυτό πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα "παραδοσιακά είδη 
διατροφής από τρίτες χώρες" πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 6. Προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η διενέργεια των κατάλληλων ελέγχων, πρέπει να παραταθεί η προθεσμία.

Τροπολογία 145
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εντός τεσσάρων μηνών από την 
ημερομηνία κατά την οποία η κοινοποίηση 
που προβλέπεται στην παράγραφο 2 
διαβιβάσθηκε από την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη και η Αρχή μπορούν να 
πληροφορήσουν την Επιτροπή εάν έχουν 
αιτιολογημένες ενστάσεις σχετικά με την 
ασφάλεια, βασισμένες σε επιστημονικά 
στοιχεία, κατά της διάθεσης στην αγορά 
των συγκεκριμένων παραδοσιακών 
τροφίμων.

3. Εντός τεσσάρων μηνών από την 
ημερομηνία κατά την οποία η αίτηση που 
προβλέπεται στην παράγραφο 2 
διαβιβάσθηκε από την Επιτροπή, τα κράτη 
μέλη και η Αρχή μπορούν να 
πληροφορήσουν την Επιτροπή εάν έχουν 
αιτιολογημένες ενστάσεις σχετικά με την 
ασφάλεια κατά της διάθεσης στην αγορά 
των συγκεκριμένων παραδοσιακών 
τροφίμων.

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. Η 
Επιτροπή ενημερώνει σχετικά τον 
συγκεκριμένο υπεύθυνο της επιχείρησης 
τροφίμων χωρίς άσκοπη καθυστέρηση
και εφαρμόζονται τα άρθρα 5 έως 7.  Η 
αίτηση όπως αναφέρεται στην παράγραφο 
1 θεωρείται τότε ως αίτηση όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. XX/XXX [ενιαία 
διαδικασία] , εκτός και εάν ο υπεύθυνος 
είναι σε θέση να παράσχει, εντός 
τεσσάρων μηνών από την κοινοποίηση 
της Επιτροπής για τη μη-διάθεση του 
παραδοσιακού είδους διατροφής στην 
κοινοτική αγορά, επιστημονικές 
αποδείξεις για την ασφάλεια του 
τροφίμου.
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Η Επιτροπή πληροφορεί το συγκεκριμένο 
υπεύθυνο επιχείρησης τροφίμων σχετικά 
εντός πέντε μηνών από την ημερομηνία 
της κοινοποίησης κατά την παράγραφο 1.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Με την πρόταση της Επιτροπής καθιερώνεται η αντιστροφή του βάρους της απόδειξης χωρίς να 
απαιτείται έλεγχος ασφαλείας από τον υπεύθυνο της επιχείρησης τροφίμων που επιθυμεί να 
διαθέσει παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτη χώρα στην Κοινότητα. Αυτή η αντιστροφή του βάρους 
της απόδειξης λειτουργεί εις βάρους του κράτους μέλους και της Κοινότητας και ο 
φορολογούμενος δεν επιτρέπεται να πέσει θύμα αυτής της κατάστασης. Εκτός αυτού, η 
αντιστροφή του βάρους της απόδειξης δεν συμβάλλει στην εγγύηση της ασφάλειας των 
τροφίμων.

Τροπολογία 146
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ως εναλλακτική λύση, ο αιτών μπορεί να 
αποφασίζει, αντί αυτού, να αποσύρει την 
κοινοποίηση.

Or. en

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.
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Τροπολογία 147
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Εάν δεν έχουν εγερθεί αιτιολογημένες 
ενστάσεις σχετικά με την ασφάλεια, 
βασισμένες σε επιστημονικά στοιχεία,
ούτε έχουν παρασχεθεί σχετικές 
πληροφορίες στο συγκεκριμένο υπεύθυνο 
επιχείρησης τροφίμων σύμφωνα με την 
παράγραφο 3, τα παραδοσιακά τρόφιμα 
μπορούν να διατεθούν στην αγορά της 
Κοινότητας εντός πέντε μηνών από την 
ημερομηνία της κοινοποίησης σύμφωνα 
με την παράγραφο 1. 

4. Εάν δεν έχουν εγερθεί αιτιολογημένες 
ενστάσεις σχετικά με την ασφάλεια, 
βασισμένες σε επιστημονικά στοιχεία, ούτε 
έχουν παρασχεθεί σχετικές πληροφορίες 
στο συγκεκριμένο υπεύθυνο επιχείρησης 
τροφίμων σύμφωνα με την παράγραφο 3, 
τα παραδοσιακά τρόφιμα μπορούν να 
διατεθούν στην αγορά της Κοινότητας 
εντός πέντε μηνών από την ημερομηνία 
της αίτησης σύμφωνα με την παράγραφο 
1. 

Or. nl

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση αυτή η αίτηση θα υπόκειται σε απλοποιημένη διαδικασία.

Τροπολογία 148
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Η καταχώριση ενός νέου είδους 
διατροφής στον κοινοτικό κατάλογο 
περιλαμβάνει προσδιορισμό αυτού και, 
εφόσον είναι απαραίτητο, προσδιορισμό 
των προϋποθέσεων χρήσης, των επιπλέον 
ειδικών προϋποθέσεων επισήμανσης για 
την πληροφόρηση του τελικού 
καταναλωτή και / ή απαίτηση 
παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην 
αγορά.

Or. de
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Τροπολογία 149
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή δημοσιεύει κατάλογο 
παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες χώρες, 
που μπορούν να διατεθούν στην αγορά της 
Κοινότητας σύμφωνα με την παράγραφο 4, 
σε ειδική σελίδα του δικτυακού τόπου της 
Επιτροπής.

5. Η Επιτροπή δημοσιεύει κατάλογο 
παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες χώρες, 
που μπορούν να διατεθούν στην αγορά της 
Κοινότητας σύμφωνα με την παράγραφο 4, 
σε ειδική σελίδα του δικτυακού τόπου της 
Επιτροπής. Για τη σελίδα αυτή υπάρχει 
πρόσβαση και σύνδεση με τη σελίδα που 
περιέχει τον κοινοτικό κατάλογο νέων 
τροφίμων που αναφέρεται στο άρθρο 5 
παράγραφος 1.

Or. en

Τροπολογία 150
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Εντός έξι μηνών από την έναρξη 
ισχύος αυτού του κανονισμού, η 
Επιτροπή, μετά από διαβουλεύσεις με την 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων αναπτύσσει κριτήρια 
κατευθυντήριων γραμμών για τους 
φακέλους των αιτούντων που προτίθενται 
να θέσουν σε κυκλοφορία στην αγορά 
παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτες χώρες.  
Τα κριτήρια αυτά περιλαμβάνουν την 
απαίτηση για παροχή πληροφοριών όσον 
αφορά:
(α) τη χρήση και τον χειρισμό του 
προϊόντος (συμπεριλαμβανομένης μιας 
δήλωσης σχετικά με το ποια μέρη ή 
εκχυλίσματα του προϊόντος 
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χρησιμοποιούνται συνήθως)·
(β) καταναλωτικές συνήθειες·
(γ) συνήθεις ομάδες καταναλωτών·
(δ) (εάν εφαρμόζεται) συγκεντρώσεις που 
χρησιμοποιούνται συνήθως·
(ε) όλες τις υπάρχουσες μελέτες σχετικά 
με το αντίστοιχο τρόφιμο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων που επιθυμεί να διαθέσει στην ευρωπαϊκή αγορά ένα 
παραδοσιακό είδος διατροφής από τρίτη χώρα έχει ανάγκη από κατευθυντήριες γραμμές 
σχετικά με το πώς μπορεί να αποδειχθεί το "ιστορικό ασφαλούς χρήσης". Αυτές οι 
κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα προαναφερθέντα σημεία 
προκειμένου να εγγυώνται την προσκόμιση ενός τεκμηριωμένου φακέλου και να διευκολύνουν 
την αξιολόγηση της ΕΑΑΤ.

Τροπολογία 151
Philip Bushill-Matthews

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 8 a
1. Ένας υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων 
ο οποίος προτίθεται να θέσει σε 
κυκλοφορία στην αγορά τρόφιμα που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 παράγραφος 5 
(νέα) κοινοποιεί την πρόθεσή του στην 
Επιτροπή και η κοινοποίηση 
συνοδεύεται, όπου κρίνεται σκόπιμο, από 
σχετικά στοιχεία που αποδεικνύουν ότι τα 
τρόφιμα πληρούν τις προϋποθέσεις που 
προβλέπονται στο ίδιο άρθρο.
2. Η Επιτροπή διαβιβάζει την 
κοινοποίηση καθώς και τα συνοδευτικά 
στοιχεία που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 χωρίς καθυστέρηση στα 
άλλα κράτη μέλη και στην Αρχή.
3. Η Αρχή γνωμοδοτεί εντός τεσσάρων 
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μηνών από την ημερομηνία που η 
προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 
κοινοποίηση διαβιβάζεται στην 
Επιτροπή, 
4. Εάν δεν έχουν εγερθεί αιτιολογημένες
ενστάσεις σχετικά με την ασφάλεια, 
βασισμένες σε επιστημονικά στοιχεία, 
ούτε έχουν παρασχεθεί σχετικές 
πληροφορίες στο συγκεκριμένο υπεύθυνο 
επιχείρησης τροφίμων, τα παραδοσιακά 
τρόφιμα μπορούν να διατεθούν στην 
αγορά της Κοινότητας εντός πέντε μηνών 
από την ημερομηνία της κοινοποίησης 
σύμφωνα με την παράγραφο 1. Ο 
κοινοτικός κατάλογος θα ενημερώνεται 
αναλόγως.
5. 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 το 
αργότερο έξι μήνες από τη δημοσίευση 
του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
που αναφέρεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία κοινοποίησης για ορισμένες κατηγορίες νέων τροφίμων αυξάνει την 
αποτελεσματικότητα του κανονισμού, παρέχει ένα πιο αναλογικό σύστημα για τη διαχείριση 
κρίσεων και συμμορφώνεται με τη γενική νομοθεσία περί τροφίμων 178/2002.

Τροπολογία 152
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή, κατά περίπτωση, σε στενή 
συνεργασία με την Αρχή, διαθέτει τεχνικές 

Η Επιτροπή σε στενή συνεργασία με την 
Αρχή, διαθέτει τεχνικές κατευθυντήριες 
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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.

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. Οι τεχνικές κατευθυντήριες 
γραμμές και τα εργαλεία δημοσιεύονται 
το αργότερο έξι μήνες μετά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού σε 
ειδική για τον σκοπό αυτό και 
προσβάσιμη από το κοινό σελίδα του 
ιστοτόπου της Επιτροπής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση της τροπολογίας 39 της εισηγήτριας.

Τροπολογία 153
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
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, 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. Οι τεχνικές κατευθυντήριες 
γραμμές και εργαλεία δημοσιεύονται σε 
προσβάσιμη από το κοινό και ειδική για 
τον σκοπό αυτό σελίδα του ιστοτόπου της 
Επιτροπής το αργότερο έξι μήνες μετά 
από την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού. 

Or. nl

Αιτιολόγηση

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να λαμβάνουν ενίσχυση και υποστήριξη από την 
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Επιτροπή κατά τη σύνταξη αιτήσεων μέσα στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 154
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
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.

Πριν από την ημερομηνία έναρξης της 
ισχύος του παρόντος κανονισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 20, η Επιτροπή, σε 
στενή συνεργασία με την Αρχή, τους 
υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων και 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διαθέτει 
τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές και 
εργαλεία για να βοηθήσει τους υπεύθυνους 
επιχειρήσεων τροφίμων και ειδικά τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην 
προετοιμασία και την υποβολή αιτήσεων 
και κοινοποιήσεων σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό. Η σύσταση 
97/618/ΕΚ θα εξακολουθεί να διατίθεται 
ώστε να χρησιμοποιείται από τους 
αιτούντες έως ότου αντικατασταθεί με 
αναθεωρημένες τεχνικές κατευθυντήριες 
γραμμές που καταρτίζονται σύμφωνα με 
το παρόν άρθρο.

Or. en

Τροπολογία 155
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
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 

Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του 
άρθρου 9 παράγραφος 1 στοιχείο α του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. ΧΧΧ/ΧΧΧ [ενιαία 
διαδικασία] και πριν από την έναρξη της 
διάρκειας ισχύος του παρόντος 
κανονισμού σύμφωνα με το άρθρο 20, 



PE413.967v01-00 84/110 AM\744573EL.doc

EL

προετοιμασία και την υποβολή αιτήσεων 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

εφόσον κρίνεται σκόπιμο, πρέπει η 
Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με την 
Αρχή, να διαθέτει τεχνικές κατευθυντήριες 
γραμμές και εργαλεία για να βοηθήσει 
τους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων 
και ειδικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
στην προετοιμασία και την υποβολή 
αιτήσεων και κοινοποιήσεων σύμφωνα με 
τον παρόντα κανονισμό. Η σύσταση 
97/618/ΕΚ θα εξακολουθεί να διατίθεται 
ώστε να χρησιμοποιείται από τους 
αιτούντες έως ότου αντικατασταθεί με 
αναθεωρημένες τεχνικές κατευθυντήριες 
γραμμές που καταρτίζονται σύμφωνα με 
το παρόν άρθρο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι θα διατίθενται κατευθυντήριες γραμμές για τους 
αιτούντες προτού τεθεί σε ισχύ ο τροποποιημένος κανονισμός. Οι εν λόγω κατευθυντήριες 
γραμμές πρέπει επίσης να καλύπτουν κοινοποιήσεις που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 
8. Βάσει της προηγούμενης εμπειρίας δείχνει ότι δεν διατίθενται πάντα αυτές οι 
κατευθυντήριες γραμμές κατά την έγκριση του νέου κανονισμού και για το λόγο αυτό, θα 
πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν οι προηγούμενες κατευθυντήριες γραμμές έως ότου 
αντικατασταθούν από τις αναθεωρημένες.

Τροπολογία 156
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - εισαγωγική πρόταση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Για την αξιολόγηση της ασφάλειας των 
νέων τροφίμων, η Αρχή, βάσει των 
απαιτήσεων που ορίζει το άρθρο 6:

Or. en
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Τροπολογία 157
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
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) συγκρίνει, εφόσον είναι δυνατόν, 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· ενώ 
λαμβάνει επίσης υπόψη τις συνέπειες 
ενδεχόμενων νέων χαρακτηριστικών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τρόφιμα που παράγονται με χρήση νανοτεχνολογιών, για παράδειγμα, ενδέχεται να έχουν 
νέα χαρακτηριστικά που δεν μπορούν να αξιολογηθούν κατάλληλα απλώς με τη σύγκριση των 
τροφίμων αυτών με προϊόντα που διατίθενται ήδη στην αγορά.

Τροπολογία 158
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
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) συγκρίνει, στον βαθμό που είναι 
εφικτό, 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, 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη τους τις 
συνέπειες ενδεχόμενων νέων 
χαρακτηριστικών·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα τρόφιμα που παράγονται με χρήση νανοτεχνολογιών, για παράδειγμα, ενδέχεται να έχουν 
νέα χαρακτηριστικά που δεν μπορούν να αξιολογηθούν κατάλληλα απλώς με τη σύγκριση των 
τροφίμων αυτών με προϊόντα που διατίθενται ήδη στην αγορά

Τροπολογία 159
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού
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) εξετάζει εάν το νέο τρόφιμο είτε 
προορίζεται να αντικαταστήσει ένα 
τρόφιμο που κυκλοφορεί ήδη στην αγορά 
είτε όχι, παρουσιάζει κίνδυνο επιβλαβούς 
επίδρασης ή τοξικότητας για την υγεία 
του ανθρώπου·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση της διατύπωσης που προτείνει η Επιτροπή. Συνδέεται με την τροπολογία 40 της κ. 
Liotard.

Τροπολογία 160
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – στοιχείο (αα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α α) η Αρχή ορίζει μέγιστη οριακή τιμή 
καθημερινής κατανάλωσης νέου 
τροφίμου ή νέου συστατικού τροφίμου, 
πέραν της οποίας η κατανάλωση 
αποδεικνύεται επιβλαβής για την υγεία 
του καταναλωτή·

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Ορισμένα τρόφιμα ή νέα τρόφιμα είναι δυνατόν να παρουσιάζουν κίνδυνο για την υγεία του 
ανθρώπου λόγω κατανάλωσης πέραν ενός επιπέδου που καθορίζεται από τις μελέτες και τις 
αξιολογήσεις. Είναι επομένως σκόπιμο να προβλεφθεί η δυνατότητα της Αρχής να ορίζει τέτοια 
όρια προκειμένου οι καταναλωτές να πληροφορούνται ότι συνιστάται η μη υπέρβαση 
συγκεκριμένης ποσότητας.

Τροπολογία 161
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – στοιχείο (α β) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α β) στο πλαίσιο των επιστημονικών 
αξιολογήσεων των κινδύνων που 
απορρέουν από νέα τρόφιμα ή νέα 
συστατικά τροφίμων, η Αρχή ζητεί από 
τις αρμόδιες αρχές να της παράσχουν 
οιαδήποτε επιστημονική αξιολόγηση 
έχουν υλοποιήσει σχετικά με το 
συγκεκριμένο νέο τρόφιμο ή νέο 
συστατικό τροφίμου.

Or. fr

Τροπολογία 162
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) λαμβάνει υπόψη, για τα παραδοσιακά 
τρόφιμα από τρίτη χώρα, το ιστορικό 
ασφαλούς χρήσης.

(β) λαμβάνει υπόψη, για τα παραδοσιακά 
τρόφιμα από τρίτη χώρα, το ιστορικό 
ασφαλούς χρήσης· συνεπώς αναφέρεται 
στις κατευθυντήριες γραμμές που 
προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 
5α·

Or. en



PE413.967v01-00 88/110 AM\744573EL.doc

EL

Τροπολογία 163
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 - εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σε περίπτωση που υπάρχουν επιφυλάξεις 
δεοντολογικού χαρακτήρα ζητείται, 
επιπροσθέτως προς την αξιολόγηση της 
ασφάλειας, γνωμοδότηση της 
"Ευρωπαϊκής ομάδας για τη δεοντολογία 
της επιστήμης και των νέων 
τεχνολογιών". 

Or. de

Αιτιολόγηση

Bei der Zulassung eines neuartigen Lebensmittels können neben Sicherheitsbedenken auch 
ethische Bedenken bestehen. Gemäß Erwägungsgrund 24 soll die Europäische Gruppe für 
Ethik der Naturwissenschaften und der Neuen Technologien gegebenenfalls gehört werden 
können, um Ratschläge zu ethischen Fragen im Zusammenhang mit dem Inverkehrbringen 
neuartiger Lebensmittel einzuholen. Der Änderungsvorschlag setzt dies um, in dem er 
vorsieht, dass im Falle ethischer Bedenken bei der Zulassung eines neuartigen Lebensmittels 
eine Bewertung durch die „European Group on Ethics in Science and New Technologies 
(EGE)” durchgeführt wird.

Τροπολογία 164
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11

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 

1. Η Επιτροπή επιβάλλει στους 
υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων, για 
λόγους ασφάλειας των τροφίμων και 
σύμφωνα με τη γνώμη της Αρχής, 
υποχρέωση παρακολούθησης μετά τη 
διάθεση στην αγορά.
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τροφίμων στον κοινοτικό κατάλογο νέων 
τροφίμων.

Όλα τα νέα τρόφιμα που έχουν διατεθεί 
στην αγορά πρέπει να ελέγχονται μόλις 
ανακύψουν αμφιβολίες όσον αφορά το 
κατά πόσο είναι ασφαλή και το αργότερο 
ανά πενταετία από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού. Αξιολογούνται εκ 
νέου από την Αρχή εάν το μέτρο αυτό 
είναι απαραίτητο.
Πρέπει να καθιερωθεί ιδιαίτερος έλεγχος 
για τα άτομα που καταναλώνουν υψηλές 
ποσότητες από αυτά τα νέα τρόφιμα.

2. Οι παραγωγοί τροφίμων πληροφορούν 
αμέσως την Επιτροπή σχετικά με:

2. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων
πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή 
σχετικά με:

α) οιαδήποτε νέα επιστημονική ή τεχνική 
πληροφορία η οποία θα μπορούσε να 
επηρεάσει την αξιολόγηση της ασφάλειας 
κατά τη χρήση των νέων τροφίμων·

α) οιαδήποτε νέα επιστημονική ή τεχνική 
πληροφορία η οποία θα μπορούσε να 
επηρεάσει την αξιολόγηση της ασφάλειας 
κατά τη χρήση των νέων τροφίμων·

β) κάθε απαγόρευση ή περιορισμό που 
επιβάλλει η αρμόδια αρχή οιασδήποτε 
τρίτης χώρας στην αγορά της οποίας 
διατίθενται τα νέα τρόφιμα.

β) κάθε απαγόρευση ή περιορισμό που 
επιβάλλει η αρμόδια αρχή οιασδήποτε 
τρίτης χώρας στην αγορά της οποίας 
διατίθενται τα νέα τρόφιμα.

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων 
κοινοποιούν κατ' έτος στην Επιτροπή και 
στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους 
στο οποίο ασκούν τη δραστηριότητά τους 
κάθε πρόβλημα υγείας για το οποίο 
ενημερώνονται από τους καταναλωτές ή 
τις οργανώσεις προστασίας των 
καταναλωτών.
Ο έλεγχος ανατίθεται στις αρμόδιες αρχές 
επίβλεψης της αγοράς των κρατών 
μελών. Υποβάλλουν έκθεση στην 
Επιτροπή εντός προθεσμίας τριών μηνών 
από την ολοκλήρωση του ελέγχου. Η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο 
Συμβούλιο το αργότερο ένα έτος μετά τη 
λήξη της πενταετούς περιόδου που 
εμφαίνεται στην παράγραφο 1.

Or. fr
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Τροπολογία 165
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
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 επιβάλλει, για λόγους 
ασφάλειας των τροφίμων απαίτηση 
παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην 
αγορά. Αυτή η παρακολούθηση 
πραγματοποιείται ανά πενταετία και 
λαμβάνει υπόψη πτυχές της ασφάλειας 
των τροφίμων και πτυχές της υγείας και 
ευζωίας των ζώων, όπως και τον 
αντίκτυπο στο περιβάλλον. Πρέπει να 
δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις κατηγορίες 
του πληθυσμού με την υψηλότερη 
διαιτητική πρόσληψη.  

Οι απαιτήσεις παρακολούθησης 
εφαρμόζονται και στα νέα τρόφιμα που 
είναι ήδη διαθέσιμα στην αγορά, 
συμπεριλαμβανομένων των νέων 
τροφίμων που έχουν εγκριθεί με την 
απλοποιημένη διαδικασία ('κοινοποίηση') 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97. 
Τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες 
αρχές που είναι υπεύθυνες για την 
παρακολούθηση μετά από τη διάθεση 
στην αγορά. Το κόστος της 
παρακολούθησης καλύπτεται από τους 
αντίστοιχους υπεύθυνους επιχειρήσεων 
τροφίμων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Mandatory post-market monitoring is essential for all novel foods in order to guarantee a 
high safety of novel food products on the European market and especially to exclude possibly 
negative long-term effects of these products. The latter does particularly apply for 'traditional 
food from third countries', which have passed a simplified authorisation procedure, as well as 
for novel foods that are already on the market and have been approved under the simplified 
procedure. The post-market monitoring requirements must be carried out by EFSA, not by the 
food business operators themselves.
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Τροπολογία 166
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
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 επιβάλλει, για λόγους 
ασφάλειας των τροφίμων 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. 
Η παρακολούθηση λαμβάνει υπόψη 
πτυχές της ασφάλειας των τροφίμων, 
ενδεχομένως τον αντίκτυπο στο 
περιβάλλον, και ενδεχομένως πτυχές της 
υγείας και ευζωίας των ζώων. Όλα τα νέα 
είδη διατροφής των οποίων η διάθεση 
στην αγορά έχει επιτραπεί, ελέγχονται 
μετά από το πέρας 5 ετών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να υπάρχει ενημέρωση για τις πιθανές  αρνητικές επιπτώσεις της χρήσης ενός 
νέου είδους διατροφής, πρέπει να απαιτείται παρακολούθηση για όλα τα νέα τρόφιμα μετά από 
τη διάθεσή τους στην αγορά, μετά το πέρας μίας πενταετίας από τη διάθεσή τους στην 
ευρωπαϊκή αγορά.

Τροπολογία 167
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
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 

1. Η Επιτροπή επιβάλλει, για λόγους 
ασφάλειας των τροφίμων και σύμφωνα με 
τη γνώμη της Αρχής, απαίτηση 
παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην 
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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.

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. Η 
παρακολούθηση αφορά πτυχές της 
ασφάλειας τροφίμων, τον περιβαλλοντικό 
αντίκτυπο και την υγεία και ευζωία των 
ζώων. Όλα τα νέα τρόφιμα υπόκεινται σε 
έλεγχο αυτών των σημείων ανά 
πενταετία.

Or. nl

Τροπολογία 168
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Για να αποφεύγονται οι δοκιμές σε 
ζώα, για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού οι δοκιμές σε σπονδυλωτά 
ζώα πρέπει να επιχειρούνται μόνο σε 
έσχατη ανάγκη. Η χρήση δοκιμών που 
δεν χρησιμοποιούν ζώα και ευφυών 
στρατηγικών για δοκιμές προωθούνται 
και απαγορεύεται η επανάληψη δοκιμών 
σε σπονδυλωτά ζώα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προώθηση ευφυών στρατηγικών για δοκιμές και η υποχρεωτική κοινοχρησία δεδομένων 
μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον αριθμό των χρησιμοποιούμενων ζώων.
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Τροπολογία 169
Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11α
Ευρωπαϊκή Ομάδα για τη Δεοντολογία 

της Επιστήμης και των Νέων 
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 γνωστοποιεί στο κοινό αυτής 
της γνώμης.

Or. en

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. Η Επιτροπή ή ακόμη και 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 
κοινό.

Τροπολογία 170
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατόπιν αιτήματος του αιτούντος, 
βασιζόμενου σε κατάλληλες και 

Κατόπιν αιτήματος του αιτούντος, 
βασιζόμενου σε κατάλληλες και 
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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 
τη συγκατάθεση του αιτούντος.

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 
τη συγκατάθεση του αιτούντος. Πρέπει να 
διασφαλιστούν η προστασία των 
δεδομένων και η ο εμπιστευτικός 
χαρακτήρας, όπως προβλέπεται στα 
άρθρα 30 και 31 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003 σχετικά με τα γενετικώς 
τροποποιημένα τρόφιμα και τις γενετικώς 
τροποποιημένες ζωοτροφές.

Or. en

Τροπολογία 171
Philip Bushill-Matthews

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12

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 
τη συγκατάθεση του αιτούντος.

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 εκτός 
και αν ο επακόλουθος αιτών έχει 
συμφωνήσει με τον προηγούμενο ότι 
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τέτοιου είδους στοιχεία και πληροφορίες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπου: 
(α) τα επιστημονικά στοιχεία και οι 
λοιπές πληροφορίες έχουν χαρακτηριστεί 
ως βιομηχανική ιδιοκτησία από τον 
προηγούμενο αιτούντα κατά την υποβολή 
της προηγούμενης αίτησης· και
(β) ο προηγούμενος αιτών είχε το 
αποκλειστικό δικαίωμα αναφοράς στα 
δεδομένα βιομηχανικής ιδιοκτησίας κατά 
την υποβολή της προηγούμενης αίτησης· 
και
(γ) το νέο τρόφιμο δεν θα μπορούσε να 
είχε εγκριθεί χωρίς την υποβολή των 
δεδομένων βιομηχανικής ιδιοκτησίας από 
τον προηγούμενο αιτούντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού 1924/2006/ΕΚ περί σχετικά με τους ισχυρισμούς 
για τις θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες των τροφίμων ορίζει ακριβέστερα την προστασία των 
δεδομένων.  Το άρθρο 12 πρέπει να αναθεωρηθεί προκειμένου να υπάρχει συνοχή των 
διατάξεων περί προστασίας δεδομένων με τον κανονισμό 1924/2006/ΕΚ.

Τροπολογία 172
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12

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 

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 
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ημερομηνία συμπερίληψης των νέων 
τροφίμων στον κοινοτικό κατάλογο χωρίς 
τη συγκατάθεση του αιτούντος.

ημερομηνία συμπερίληψης των νέων 
τροφίμων στον κοινοτικό κατάλογο χωρίς 
τη συγκατάθεση του αιτούντος, εκτός και 
εάν συντρέχουν λόγοι προστασίας της 
δημόσιας υγείας για να συμβεί αυτό. 

Or. en

Τροπολογία 173
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 

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 
τη συγκατάθεση του αιτούντος.

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, εκτός 
και αν ο επακόλουθος αιτών έχει 
συμφωνήσει με τον προηγούμενο ότι 
τέτοιου είδους στοιχεία και πληροφορίες 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπου:
(α) τα επιστημονικά στοιχεία και οι 
λοιπές πληροφορίες έχουν χαρακτηριστεί 
ως βιομηχανική ιδιοκτησία από τον 
προηγούμενο αιτούντα κατά την υποβολή 
της προηγούμενης αίτησης· και και
(β) ο προηγούμενος αιτών είχε το 
αποκλειστικό δικαίωμα αναφοράς στα 
δεδομένα βιομηχανικής ιδιοκτησίας κατά 
την υποβολή της προηγούμενης αίτησης· 
και
(γ) το νέο τρόφιμο δεν θα μπορούσε να 
είχε εγκριθεί χωρίς την υποβολή των 
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δεδομένων βιομηχανικής ιδιοκτησίας από 
τον προηγούμενο αιτούντα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 20 παράγραφος 1 του κανονισμού 1924/2006/ΕΚ περί σχετικά με τους ισχυρισμούς 
για τις θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες των τροφίμων ορίζει ακριβέστερα την προστασία των 
δεδομένων.  Το άρθρο 12 πρέπει να αναθεωρηθεί προκειμένου να υπάρχει συνοχή των 
διατάξεων περί προστασίας δεδομένων με τον κανονισμό 1924/2006/ΕΚ.

Τροπολογία 174
Mojca Drčar Murko

Πρόταση κανονισμού
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 
τη συγκατάθεση του αιτούντος.

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 
τη συγκατάθεση του αιτούντος.

Or. en



PE413.967v01-00 98/110 AM\744573EL.doc

EL

Τροπολογία 175
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η Επιτροπή καθορίζει, μετά από 
διαβούλευση με τον αιτούντα ποια 
δεδομένα που αφορούν τη διαδικασία 
παραγωγής αντιμετωπίζονται ως 
εμπιστευτικά και για τι χρονικό 
διάστημα, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό 
το διάστημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 
τρία έτη.

Or. nl

Τροπολογία 176
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Μετά από τη λήξη της περιόδου 
εμπιστευτικότητας για τα δεδομένα που 
αφορούν τη διαδικασία παραγωγής, η 
υπάρχουσα καταχώριση στον κοινοτικό 
κατάλογο θα συμπληρωθεί αυτόματα με 
τα νέα δεδομένα όσον αφορά το νέο 
τρόφιμο.

Or. nl
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Τροπολογία 177
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 - παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Στοιχεία από ερευνητικά σχέδια 
χρηματοδοτούμενα εν όλω ή εν μέρει από 
την ΕΚ και / ή δημόσιους οργανισμούς 
και μελέτες εκτίμησης κινδύνου ή 
στοιχεία που σχετίζονται με τέτοιες 
μελέτες, όπως π.χ. μελέτες διατροφής θα 
πρέπει να δημοσιεύονται μαζί με την 
αίτηση και η χρήση τους από άλλους 
αιτούντες είναι ελεύθερη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εφόσον χρησιμοποιούνται δημόσια κεφάλαια για την παραγωγή γνώσεων, πρέπει αυτές οι 
γνώσεις να είναι επίσης προσβάσιμες στο κοινό.

Τροπολογία 178
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1β. Σε κάθε περίπτωση, θα απαγορεύεται 
η επανάληψη μελετών σε σπονδυλωτά. Σε 
αυτό το πλαίσιο, μελέτες που 
περιλαμβάνουν δοκιμές σε σπονδυλωτά 
ζώα και μελέτες που μπορούν να 
αποτρέψουν τις δοκιμές σε ζώα δεν 
καλύπτονται από την προστασία 
δεδομένων. Συνεπώς, πρέπει να 
επιτρέπεται η πρόσβαση σε μελέτες σε 
σπονδυλωτά και σε άλλες μελέτες που 
μπορούν να αποτρέψουν τις δοκιμές σε 
ζώα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιληφθεί εν προκειμένω ότι ο κάτοχος δοκιμής ή μελέτης δεν δύναται να 
αποτρέψει τη χρήση της από άλλο άτομο όταν χάρη σε αυτήν αποφεύγεται δοκιμή σε ζώα.

Τροπολογία 179
Mojca Drčar Murko

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α) Όπου τα προσφάτως ανεπτυγμένα 
επιστημονικά στοιχεία και τα δεδομένα 
που αποτελούν αντικείμενο δικαιώματος 
πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με το 
άρθρο 12 προκύπτουν από δοκιμές σε 
σπονδυλωτά ζώα ή από κλινικές μελέτες 
σε ανθρώπους και όπου θα πρέπει να 
αποφευχθεί η επανάληψη των δοκιμών σε 
σπονδυλωτά ζώα ή των κλινικών μελετών 
σε ανθρώπους για ηθικούς λόγους καθώς 
κρίνεται ως μη αναγκαία από 
επιστημονικής άποψης, ο δεύτερος ή 
επακόλουθος αιτών μπορεί να ζητήσει 
από τον πρώτο αιτούντα να επιτρέψει την 
πρόσβαση στα προστατευμένα στοιχεία.  
Ο πρώτος αιτών πρέπει να δώσει τη 
συγκατάθεσή του όσον αφορά το αίτημα 
αυτό, από το τέλος του πρώτου έτους της 
περιόδου προστασίας δεδομένων που 
ορίζει το άρθρο 12, δεδομένου ότι ο 
δεύτερος αιτών αποζημιώνει τον πρώτο 
αιτούντα για το κόστος αυτών των 
μελετών.  Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει 
δίδεται συγκατάθεση και στους 
ενδεχόμενους επακόλουθους αιτούντες, 
στην οποία περίπτωση θα πρέπει ο 
δεύτερος και οι επακόλουθοι αιτούντες να 
καταβάλλουν τη μεγαλύτερη δυνατή 
προσπάθεια προς μια δίκαιη συμφωνία 
όσον αφορά τον επιμερισμό του κόστους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η αποφυγή της υπερβολικής προστασίας που θα προέκυπτε από ηθικές αντιρρήσεις 
όσον αφορά την επανάληψη μελετών σε σπονδυλωτά ζώα ή επεμβατικές μελέτες σε εθελοντές, 
ενώ ωστόσο εξασφαλίζεται η ύπαρξη μιας κατάλληλης αρχικής αποκλειστικής περιόδου έως 
ότου ο πρώτος αιτών εξασφαλίσει κατάλληλη απόδοση της επένδυσής του. Καθώς ορισμένα 
δεδομένα που αποτελούν αντικείμενο δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να 
συνεπάγονται μελέτες που δεν διενεργούνται σε σπονδυλωτά ζώα και ανθρώπους, θα πρέπει να 
διατηρηθεί στο σύνολό της η περίοδος προστασίας δεδομένων των 5 ετών που ορίζεται στο 
άρθρο 12.

Τροπολογία 180
Philip Bushill-Matthews

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 a
Εναρμόνιση προστασίας δεδομένων

Με την επιφύλαξη της έγκρισης ενός νέου 
τροφίμου σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 7 και 14 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1924/2006/ΕΚ [ενιαία διαδικασία] 
και 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/ή 
της δημοσίευσης της έγκρισης στην 
Επίσημη Εφημερίδα πρέπει να 
συμφωνούν και οι περίοδοι προστασίας 
των δεδομένων πρέπει να συμπίπτουν.

Or. en

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 
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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 181
Philip Bushill-Matthews

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 β
Όπου τα προσφάτως ανεπτυγμένα 
επιστημονικά στοιχεία και τα δεδομένα 
που αποτελούν αντικείμενο δικαιώματος 
πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με το 
άρθρο 12 προκύπτουν από δοκιμές σε 
σπονδυλωτά ζώα ή από κλινικές μελέτες 
σε ανθρώπους και όπου θα πρέπει να 
αποφευχθεί η επανάληψη των δοκιμών σε 
σπονδυλωτά ζώα ή των κλινικών μελετών 
σε ανθρώπους για ηθικούς λόγους καθώς 
κρίνεται ως μη αναγκαία από 
επιστημονικής άποψης, ο δεύτερος ή 
επόμενος αιτών μπορεί να ζητήσει από 
τον πρώτο αιτούντα να παραχωρήσει την 
πρόσβαση στα προστατευμένα στοιχεία.  
Ο πρώτος αιτών πρέπει να δώσει τη 
συγκατάθεσή του όσον αφορά το αίτημα 
αυτό, από το τέλος του πρώτου έτους της 
περιόδου προστασίας δεδομένων που 
ορίζει το άρθρο 12, δεδομένου ότι ο 
δεύτερος αιτών αποζημιώνει τον πρώτο 
αιτούντα για το κόστος αυτών των 
μελετών.  Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει 
δίδεται συγκατάθεση και στους 
ενδεχόμενους επακόλουθους αιτούντες, 
στην οποία περίπτωση θα πρέπει ο 
δεύτερος και οι επακόλουθοι αιτούντες να 
καταβάλλουν τη μεγαλύτερη δυνατή 
προσπάθεια προς μια δίκαιη συμφωνία 
όσον αφορά τον επιμερισμό του κόστους.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η αποφυγή της υπερβολικής προστασίας που θα προέκυπτε από ηθικές αντιρρήσεις 
όσον αφορά την επανάληψη μελετών σε σπονδυλωτά ζώα ή επεμβατικές μελέτες σε εθελοντές, 
ενώ ωστόσο εξασφαλίζεται η ύπαρξη μιας κατάλληλης αρχικής αποκλειστικής περιόδου έως 
ότου ο πρώτος αιτών εξασφαλίσει κατάλληλη απόδοση της επένδυσής του. Καθώς ορισμένα 
δεδομένα που αποτελούν αντικείμενο δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας μπορεί να 
συνεπάγονται μελέτες που δεν διενεργούνται σε σπονδυλωτά ζώα και ανθρώπους, θα πρέπει να 
διατηρηθεί στο σύνολό της η περίοδος προστασίας δεδομένων των 5 ετών που ορίζεται στο 
άρθρο 12.

Τροπολογία 182
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12a
Εναρμόνιση προστασίας δεδομένων

Με την επιφύλαξη της έγκρισης ενός νέου 
τροφίμου σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 7 και 14 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1924/2006/ΕΚ [ενιαία διαδικασία] 
και 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/ή 
της δημοσίευσης 

Or. en
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Τροπολογία 183
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12a
Μέτρα επιθεώρησης και ελέγχου

Για την επιβολή της συμμόρφωσης με τον 
παρόντα κανονισμό, πρέπει να 
διενεργούνται επίσημοι έλεγχοι σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 882/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για 
τη διενέργεια επίσημων ελέγχων της 
συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί 
ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους 
κανόνες για την υγεία και την καλή 
διαβίωση των ζώων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην πρόταση της Επιτροπής δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένο άρθρο μέτρα επιθεώρησης και 
ελέγχου.

Τροπολογία 184
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12a
Με την επιφύλαξη της έγκρισης ενός νέου 
τροφίμου σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 7 και 14 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1924/2006/ΕΚ [ενιαία διαδικασία]
και 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 
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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/ή 
της δημοσίευσης της έγκρισης στην 
Επίσημη Εφημερίδα πρέπει να 
συμφωνούν και οι περίοδοι προστασίας 
των δεδομένων πρέπει να συμπίπτουν.

Or. en

Τροπολογία 185
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 β
Όπου τα προσφάτως ανεπτυγμένα 
επιστημονικά στοιχεία και τα δεδομένα 
που αποτελούν αντικείμενο δικαιώματος 
πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με το 
άρθρο 12 προκύπτουν από δοκιμές σε 
σπονδυλωτά ζώα ή από κλινικές μελέτες 
σε ανθρώπους και όπου θα πρέπει να 
αποφευχθεί η επανάληψη των δοκιμών σε 
σπονδυλωτά ζώα ή των κλινικών μελετών 
σε ανθρώπους για ηθικούς λόγους καθώς 
κρίνεται ως μη αναγκαία από 
επιστημονικής άποψης, ο δεύτερο ή 
επόμενος αιτών μπορεί να ζητήσει από 
τον πρώτο αιτούντα να παραχωρήσει  
πρόσβαση στα προστατευμένα στοιχεία.  
Ο πρώτος αιτών πρέπει να δώσει τη 
συγκατάθεσή του όσον αφορά το αίτημα 
αυτό, από το τέλος του πρώτου έτους της 
περιόδου προστασίας δεδομένων που 
ορίζει το άρθρο 12, δεδομένου ότι ο 
δεύτερος αιτών αποζημιώνει τον πρώτο 
αιτούντα για το κόστος αυτών των 
μελετών.  Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει 
δίδεται συγκατάθεση και στους 
ενδεχόμενους επακόλουθους αιτούντες, 
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στην οποία περίπτωση θα πρέπει ο 
δεύτερος και οι επακόλουθοι αιτούντες να 
καταβάλλουν τη μεγαλύτερη δυνατή 
προσπάθεια προς μια δίκαιη συμφωνία 
όσον αφορά τον επιμερισμό του κόστους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η αποφυγή της υπερβολικής προστασίας που θα προέκυπτε από ηθικές 
αντιρρήσεις όσον αφορά την επανάληψη μελετών σε σπονδυλωτά ζώα ή επεμβατικές μελέτες 
σε εθελοντές, ενώ ωστόσο εξασφαλίζεται η ύπαρξη μιας κατάλληλης αρχικής αποκλειστικής 
περιόδου έως ότου ο πρώτος αιτών εξασφαλίσει κατάλληλη απόδοση της επένδυσής του.
Καθώς ορισμένα δεδομένα που αποτελούν αντικείμενο δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας 
μπορεί να συνεπάγονται μελέτες που δεν διενεργούνται σε σπονδυλωτά ζώα και ανθρώπους, θα 
πρέπει να διατηρηθεί στο σύνολό της η περίοδος προστασίας δεδομένων των 5 ετών που 
ορίζεται στο άρθρο 12.

Τροπολογία 186
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
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 
κυρώσεις που προβλέπονται πρέπει να 
είναι αποτελεσματικές, αναλογικές 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.

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 
κυρώσεις που προβλέπονται πρέπει να 
είναι αποτελεσματικές, αναλογικές 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. Η 
Επιτροπή κοινοποιεί τις πληροφορίες 
αυτές στο κοινό.

Or. en
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Τροπολογία 187
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13a
Προνόμια των κρατών μελών

1. Εάν ένα κράτος μέλος, κατόπιν νέων 
στοιχείων ή επανεκτίμησης των 
υπαρχόντων, έχει συγκεκριμένους λόγους 
που θεωρεί ότι η χρήση ενός τροφίμου ή 
συστατικού τροφίμου που είναι σύμφωνο 
προς τον παρόντα κανονισμό ενέχει 
κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου ή 
το περιβάλλον, μπορεί να περιορίζει 
προσωρινά ή να αναστέλλει την εμπορία 
και χρήση του τροφίμου ή του 
συστατικού τροφίμου στην επικράτειά 
του, ενημερώνει δε αμέσως τα άλλα 
κράτη μέλη και τη Επιτροπή, 
αιτιολογώντας την απόφασή του.
2. Η Επιτροπή, σε στενή συνεργασία με 
την ΕΑΑΤ, εξετάζει τους λόγους που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 το 
συντομότερο δυνατόν και λαμβάνει τα 
κατάλληλα μέτρα. Το κράτος μέλος που 
έχει λάβει την απόφαση που αναφέρεται 
στην παράγραφο 1 μπορεί να τη 
διατηρήσει σε ισχύ μέχρις ενάρξεως 
ισχύος των ανωτέρω μέτρων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή προέρχεται από την ισχύουσα νομοθεσία (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 258/97).
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Τροπολογία 188
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 13 α
Ρήτρα διασφάλισης

Εάν ένα κράτος μέλος, κατόπιν νέων 
στοιχείων ή επανεκτίμησης των 
υπαρχόντων, έχει συγκεκριμένους λόγους 
βάσει των οποίων θεωρεί ότι η χρήση 
ενός τροφίμου ή συστατικού τροφίμου 
που είναι σύμφωνο προς τον παρόντα 
κανονισμό ενέχει κινδύνους για την υγεία 
του ανθρώπου, μπορεί να περιορίζει ή να 
αναστέλλει την εμπορία του εν λόγω
τροφίμου ή του συστατικού τροφίμου 
στην επικράτειά του. Το κράτος μέλος 
αυτό ενημερώνει αμέσως σχετικά τα άλλα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή, 
προσδιορίζοντας τους λόγους της 
απόφασής του.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να αναστέλλουν ή να περιορίζουν τη διάθεση 
στην αγορά ενός προϊόντος σε περίπτωση αποδεδειγμένου κινδύνου βάσει νέων στοιχείων για 
την υγεία των καταναλωτών. Αυτό το άρθρο επιτρέπει να προστατεύεται η υγεία των
καταναλωτών σε περίπτωση ανακάλυψης μιας πληροφορίας σχετικής με την υγεία που διέφυγε 
των ελέγχων της "Αρχής".

Τροπολογία 189
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18

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 

1. Κάθε αίτηση για τη διάθεση νέων 
τροφίμων στην αγορά που υποβάλλεται σε 
ένα κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 4 
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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.

του κανονισμού (EΚ) αριθ. 258/97, ως 
προς την οποία δεν έχει ακόμη 
διαβιβαστεί στην Επιτροπή η αρχική 
έκθεση αξιολόγησης που προβλέπεται στο 
άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 258/97 πριν από την 
ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού θεωρείται ως αίτηση σύμφωνα 
με τον παρόντα κανονισμό. Άλλες αιτήσεις 
που υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 
3 παράγραφος 4 και τα άρθρα 4 και 5 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 πριν από 
την ημερομηνία έναρξης της εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού 
διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
258/97.

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

Or. en

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 190
Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 - παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Τα προϊόντα διατροφής που 
παράγονται με τη βοήθεια 
νανοτεχνολογιών και έχουν διατεθεί στην 
αγορά πριν από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού μπορεί να 
παραμείνουν στην αγορά για 18 μήνες 
μετά από την ημερομηνία δημοσίευσης 
του παρόντος κανονισμού. Μετά από 
αυτήν την ημερομηνία εφαρμόζεται το 
άρθρο 6 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, δεν υπάρχουν αρκούντως κατάλληλες μέθοδοι για την αποτίμηση της 
ασφάλειας των νανοϋλικών (βλέπε γνωμοδότηση της SCENIHR του Σεπτεμβρίου 2005). Τα 
νανοϋλικά θα πρέπει να αξιολογούνται με βάση ειδικών για τις νανοδιαστάσεις μεθόδους 
δοκιμών χωρίς τη χρήση ζώων. Επί όσον χρόνο δεν διατίθενται ειδικές για τις νανοδιαστάσεις 
δοκιμές χωρίς τη χρήση ζώων για αρκούντως κατάλληλη αποτίμηση ασφαλείας των 
νανοϋλικών στα τρόφιμα, η χρήση τους πρέπει να απαγορεύεται για να προστατεύεται η υγεία 
του ανθρώπου και να αποτρέπονται οι δοκιμές σε ζώα. Η διάταξη αυτή βοηθάει τους 
υπευθύνους των επιχειρήσεων να προσαρμοστούν στους νέους κανόνες.


