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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά τα νέα τρόφιμα και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
XXX/XXXX [ενιαία διαδικασία]
(COM(2007)0872 – C6-0027/2008 – 2008/0002(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2007)0872),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0027/2008),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και 
Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της 
Υπαίθρου (A6-0000/2008),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
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 

(1) Κατ' εφαρμογή της κοινοτικής 
πολιτικής και λαμβανομένης υπόψη της 
Συνθήκης για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας πρέπει να 
εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας 
της υγείας του ανθρώπου και προστασίας 
των καταναλωτών, καθώς και υψηλό 
επίπεδο διαβίωσης των ζώων και 
προστασίας του περιβάλλοντος. Πρέπει 
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αξιολόγηση της ασφάλειας και την 
έγκριση νέων τροφίμων, ενδέχεται να 
παρεμποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία 
τους, δημιουργώντας συνθήκες αθέμιτου 
ανταγωνισμού.

επίσης να εφαρμόζεται πάντοτε η αρχή 
της προφύλαξης όπως αυτή αναφέρεται 
στον κανονισμό (ΕΚ) 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 τροφίμων1. 

1 ΕΕ L 31 της 1.2.2002, σελ. 1.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Έμφαση πρέπει να δίδεται στην ασφάλεια των τροφίμων και στην προστασία των 
καταναλωτών. Πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη η προστασία της υγείας των ζώων και του 
περιβάλλοντος. Τέλος, η αρχή της προφύλαξης έχει υψίστη σημασία.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
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) Ο παρών κανονισμός εγγυάται ένα 
υψηλό επίπεδο ανθρώπινης υγείας και 
προστατεύει επίσης τα κοινωνικά και 
οικονομικά συμφέροντα των 
καταναλωτών. Ταυτόχρονα, οι αποκλίσεις 
μεταξύ των εθνικών διατάξεων σχετικά 
με την αξιολόγηση της ασφάλειας και την 
έγκριση νέων τροφίμων όχι μόνο 
συνιστούν εμπόδιο στην ελεύθερη 
κυκλοφορία των εν λόγω προϊόντων, 
προκαλώντας, με αυτόν τον τρόπο, 
αθέμιτο ανταγωνισμό, αλλά μπορούν να 
δημιουργήσουν και κίνδυνο για την υγεία 
και την ευημερία των πολιτών.

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Έμφαση πρέπει να δίδεται στην ασφάλεια των τροφίμων και στην προστασία των 
καταναλωτών. Η εναρμόνιση των εθνικών διατάξεων είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί ότι οι 
αποκλίσεις των νομοθετικών διατάξεων δεν έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία και την 
ευημερία των πολιτών.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
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 φυλές 
παραγόμενες με παραδοσιακές τεχνικές 
αναπαραγωγής δεν πρέπει να θεωρούνται 
νέα τρόφιμα.

(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. Πρέπει να είναι σαφές ότι, 
στην περίπτωση μεταποίησης ενός 
τροφίμου μέσω μιας νέας μεθόδου 
παραγωγής, όπως είναι η νανοτεχνολογία 
και οι νανοεπιστήμες - για τις οποίες 
υφίστανται ακόμη σήμερα κενά στις 
γνώσεις που απαιτούνται για την 
αξιολόγηση του κινδύνου - το τρόφιμο 
αυτό μπορεί να διατεθεί στην αγορά 
μόνον εάν έχει χαρακτηριστεί ως ασφαλές 
μέσω έγκυρης αξιολόγησης του κινδύνου.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός πρέπει να καθιστά σαφές πότε ένα τρόφιμο πρέπει να χαρακτηρίζεται ως 
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νέο τρόφιμο.

Τροπολογία 4

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6α) Η κλωνοποίηση ζώων δεν 
συμβιβάζεται με την οδηγία 98/58/ΕΚ του 
Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 1998, 
σχετικά με την προστασία των ζώων στα 
εκτροφεία1, Παράρτημα, σημείο 20. Το 
σημείο 20 ορίζει ότι δεν πρέπει να 
εφαρμόζονται φυσικές ή τεχνητές 
μέθοδοι εκτροφής οι οποίες προκαλούν ή 
ενδέχεται να προκαλέσουν ταλαιπωρία ή 
βλάβη σε οποιοδήποτε ζώο. Ως εκ τούτου, 
τα τρόφιμα που προέρχονται από 
κλωνοποιημένα ζώα ή απογόνους τους 
δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στον 
κοινοτικό κατάλογο.
1 ΕΕ L 221 της 8.8.1998, σελ. 23

Or. nl

Αιτιολόγηση

Ένα ευρύ φάσμα επιστημονικής έρευνας 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 τομή. 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.

Τα προβλήματα υγείας και ευεξίας των ζώων που προκαλούνται από την κλωνοποίηση 
συνεπάγονται ότι η διαδικασία αυτή δεν συμβιβάζεται με το σημείο 20 του Παραρτήματος της 
οδηγίας 98/58/ΕΚ του Συμβουλίου.
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Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
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 
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.

(7) 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 εντός της 
Κοινότητας 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.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση και απλοποίηση της πρότασης της Επιτροπής.
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(13) Η Επιτροπή πρέπει να θεσπίσει μια 
απλή και διαφανή διαδικασία για 
περιπτώσεις για τις οποίες δεν διαθέτει 
πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση 
ενός είδους διατροφής από τον άνθρωπο 
πριν από τις 15 Μαΐου 1997· τα κράτη 
μέλη πρέπει να συμμετέχουν σε αυτήν τη 
διαδικασία. Η διαδικασία αυτή 
θεσπίζεται το αργότερο έξι μήνες μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση και απλοποίηση της πρότασης της Επιτροπής. Πρέπει να είναι σαφείς οι 
αρμοδιότητες που εκχωρούνται στην Επιτροπή μόλις αρχίσει να ισχύει ο παρών κανονισμός. 

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Είναι απαραίτητο να εφαρμόζεται μια 
εναρμονισμένη και κεντρική διαδικασία 
για την αξιολόγηση της ασφάλειας και την 
έγκριση που να είναι αποτελεσματική, 
ταχεία και διαφανής. Με σκοπό την 
εξασφάλιση περαιτέρω εναρμόνισης των 
διαφόρων διαδικασιών έγκρισης 
τροφίμων, η αξιολόγηση της ασφάλειας 
των νέων τροφίμων και η συμπερίληψή 
τους στον κοινοτικό κατάλογο πρέπει να

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

κανονισμό.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Δεν έχει ληφθεί ακόμη δημοκρατική απόφαση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την 
ενιαία διαδικασία έγκρισης.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16α) Οι δεοντολογικές και 
περιβαλλοντικές πτυχές πρέπει να 
αποτελούν μέρος της αξιολόγησης του 
κινδύνου στο πλαίσιο της διαδικασίας 
έγκρισης. Οι πτυχές αυτές πρέπει να 
αξιολογούνται από την Ευρωπαϊκή 
Ομάδα για τη Δεοντολογία της 
Επιστήμης και των Νέων Τεχνολογιών 
και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Περιβάλλοντος αντίστοιχα.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Παράλληλα με τις πτυχές όπως προστασία της υγείας, συμφέροντα των καταναλωτών και υγεία 
των ζώων, στην αξιολόγηση του κινδύνου πρέπει να λαμβάνονται υπόψη δεοντολογικές και 
περιβαλλοντικές πτυχές. 
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Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(17) Για να απλουστευθούν οι διαδικασίες, 
πρέπει να επιτρέπεται στους αιτούντες να 
υποβάλλουν ενιαία αίτηση για τρόφιμα που 
διέπονται από διαφορετική τομεακή 
νομοθεσία για τα τρόφιμα. Συνεπώς, ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. [ενιαία 
διαδικασία] πρέπει να τροποποιηθεί 
αναλόγως.

(17) Για να απλουστευθούν οι διαδικασίες, 
πρέπει να επιτρέπεται στους αιτούντες να 
υποβάλλουν ενιαία αίτηση για τρόφιμα που 
διέπονται από διαφορετική τομεακή 
νομοθεσία για τα τρόφιμα. Η Επιτροπή 
καθορίζει σε ποια τομεακή νομοθεσία για 
τα τρόφιμα εμπίπτει η αίτηση.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καταστεί ευκολότερη η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων εκ μέρους των 
παραγωγών, ανεξαρτήτως της τομεακής νομοθεσίας για τα τρόφιμα στην οποία εμπίπτει η 
αίτηση.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(18) Εφόσον είναι απαραίτητο και βάσει 
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.

(18) Βάσει των συμπερασμάτων της 
αξιολόγησης της ασφάλειας, πρέπει να 
εισαχθούν απαιτήσεις τυχόν 
παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην 
αγορά για τη χρήση νέων τροφίμων.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση και απλοποίηση της πρότασης της Επιτροπής. 
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(20) Σε ειδικές περιστάσεις, για να 
ενθαρρυνθεί η έρευνα και η ανάπτυξη στη 
βιομηχανία γεωργικών ειδών διατροφής, 
και επομένως η καινοτομία, 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 πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή 
πρέπει να καταρτίσει κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με τον τρόπο με τον 
οποίο μπορεί να εξασφαλιστεί για τους 
καταναλωτές η διαφάνεια της 
διαδικασίας που σχετίζεται με την 
εμπιστευτικότητα των νέων 
επιστημονικών στοιχείων και των 
δεδομένων που αποτελούν αντικείμενο 
δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Όταν κρίνεται απαραίτητο, τα νέα επιστημονικά στοιχεία και τα δεδομένα τα οποία παρέχονται 
προς υποστήριξη μιας αίτησης καταχώρισης νέου τροφίμου στον κοινοτικό κατάλογο πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικά. 

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Τα νέα τρόφιμα διέπονται από τις 
γενικές απαιτήσεις επισήμανσης που 

(21) Τα νέα τρόφιμα διέπονται από τις 
γενικές απαιτήσεις επισήμανσης που 
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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.

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.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Γλωσσική προσαρμογή. 

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Όσον αφορά την αξιολόγηση της 
ασφάλειας και τη διαχείριση 
παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες χώρες, 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ιστορικό 
ασφαλούς χρήσης τους στην τρίτη χώρα. 
Το ιστορικό ασφαλούς χρήσης ενός είδους 
διατροφής δεν πρέπει να περιλαμβάνει μη 
διατροφικές χρήσεις ούτε χρήσεις που δεν 
έχουν σχέση με κανονικό διαιτολόγιο. Εάν 
τα κράτη μέλη και η Αρχή δεν έχουν 
προβάλει αιτιολογημένες ενστάσεις ως 
προς την ασφάλεια, βάσει επιστημονικών 
στοιχείων, για παράδειγμα πληροφορίες 
σχετικά με δυσμενείς συνέπειες για την 
υγεία, πρέπει να επιτρέπεται η διάθεση του 

(23) Όσον αφορά την αξιολόγηση της 
ασφάλειας και τη διαχείριση 
παραδοσιακών τροφίμων από τρίτες χώρες, 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ιστορικό 
ασφαλούς χρήσης τους στην τρίτη χώρα. 
Το ιστορικό ασφαλούς χρήσης ενός είδους 
διατροφής δεν πρέπει να περιλαμβάνει μη 
διατροφικές χρήσεις ούτε χρήσεις που δεν 
έχουν σχέση με κανονικό διαιτολόγιο. Εάν 
τα κράτη μέλη και/ή η Αρχή δεν έχουν 
προβάλει αιτιολογημένες ενστάσεις ως 
προς την ασφάλεια, βάσει επιστημονικών 
στοιχείων, για παράδειγμα πληροφορίες 
σχετικά με δυσμενείς συνέπειες για την 
υγεία, επιτρέπεται η διάθεση του 
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συγκεκριμένου είδους διατροφής στην 
κοινοτική αγορά κατόπιν κοινοποίησης της 
σχετικής πρόθεσης.

συγκεκριμένου είδους διατροφής στην 
κοινοτική αγορά κατόπιν κοινοποίησης της 
σχετικής πρόθεσης, υπό την προϋπόθεση 
ότι δεν υπάρχουν αντιρρήσεις 
δεοντολογικού χαρακτήρα.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι σαφές ότι τα κράτη μέλη και/ή η Αρχή μπορούν να εκφράζουν την άποψή τους. 
Ακόμη και αν ένα προϊόν είναι ασφαλές, μπορούν να υπάρχουν αντιρρήσεις δεοντολογικού 
χαρακτήρα για τη διάθεσή του.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(24) Ζητείται η γνώμη της Ευρωπαϊκής 
Ομάδας για τη Δεοντολογία της Επιστήμης 
και των Νέων Τεχνολογιών που συστάθηκε 
με την απόφαση της Επιτροπής της 16ης 
Δεκεμβρίου 1997, εφόσον είναι 
απαραίτητο, με σκοπό τη λήψη συμβουλών 
σε θέματα δεοντολογίας όσον αφορά τη 
διάθεση νέων τροφίμων στην αγορά. Εάν 
κρίνεται απαραίτητο, μπορεί να 
χρησιμοποιείται το Ευρωβαρόμετρο για 
τη διεξαγωγή δημοσκόπησης της 
ευρωπαϊκής κοινής γνώμης σχετικά με τα 
δεοντολογικά ζητήματα που συνδέονται 
με τα νέα τρόφιμα.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Εάν μια κοινωνία θεωρεί ένα νέο τρόφιμο ως μη εδώδιμο για δεοντολογικούς λόγους, τούτο 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη.
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Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. 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.

1. Ο παρών κανονισμός έχει ως στόχο να 
δημιουργήσει τη βάση για 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 αποτελεσματική λειτουργία της 
εσωτερικής αγοράς.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας του ανθρώπου, του περιβάλλοντος, της 
καλής διαβίωσης των ζώων και των συμφερόντων των καταναλωτών αποτελεί ύψιστη 
προτεραιότητα.

Τροπολογία 16

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(βα) τρόφιμα που προέρχονται από 
κλωνοποιημένα ζώα και απογόνους τους. 
Η Επιτροπή δημοσιεύει, πριν από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος που 
αναφέρεται στο άρθρο 20, έκθεση η οποία 
αξιολογεί την κατάσταση όσον αφορά τα 
κλωνοποιημένα ζώα. Η έκθεση 
διαβιβάζεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο, συνοδευόμενη, εάν 
είναι απαραίτητο, από νομοθετική 
πρόταση.

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Η απόφαση σχετικά με το εάν θα διατεθούν στην αγορά τρόφιμα που προέρχονται από 
κλωνοποιημένα ζώα και απογόνους τους ή όχι δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο της 
διαδικασίας επιτροπολογίας, αλλά πρέπει να ρυθμίζεται από ειδικό κανονισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου βάσει της διαδικασίας συναπόφασης.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εφόσον είναι αναγκαίο, μπορεί να 
προσδιοριστεί με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 2, 
εάν ένα είδος διατροφής εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

3. Εφόσον είναι αναγκαίο, μπορεί να 
προσδιοριστεί με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3, 
εάν ένα είδος διατροφής εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να διατηρήσει το δικαίωμα να εξετάζει σε ποια τρόφιμα 
εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός και σε ποια δεν εφαρμόζεται.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Επίσης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 2. Οι ακόλουθοι ορισμοί ισχύουν για 
τρόφιμα που διατίθενται στην αγορά της 
Κοινότητας από την 15η Μαΐου 1997:

Or. nl

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση και απλοποίηση της πρότασης της Επιτροπής.
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Τροπολογία 19

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

i) τρόφιμο, συμπεριλαμβανομένου ενός (ή 
περισσοτέρων) μικροοργανισμού(-ών), 
του οποίου το ιστορικό ασφαλούς χρήσης 
εντός της Κοινότητας δεν έχει 
επιβεβαιωθεί ακόμη·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Έμφαση πρέπει να δίδεται στην ασφαλή χρήση τροφίμων που διατίθενται στην αγορά από τις 15 
Μαΐου 1997.
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Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
AΆρθρο 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 ή ζωικής προέλευσης 
παραγόμενα με την εφαρμογή σε ένα φυτό 
ή ένα ζώο μη παραδοσιακών τεχνικών 
αναπαραγωγής, εξαιρουμένων των 
τροφίμων που προέρχονται από 
κλωνοποιημένα ζώα και απογόνους τους·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η απόφαση σχετικά με το εάν θα διατεθούν στην αγορά τρόφιμα που προέρχονται από 
κλωνοποιημένα ζώα και απογόνους τους ή όχι δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο της 
διαδικασίας επιτροπολογίας, αλλά πρέπει να ρυθμίζεται από ειδικό κανονισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου βάσει της διαδικασίας συναπόφασης.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
AΆρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – σημείο iιi

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 -
συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι 
περιοριστικά, τροφίμων που παράγονται 
με τη βοήθεια της νανοτεχνολογίας -
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. nl

Αιτιολόγηση

Για να χαρακτηριστεί ένα τρόφιμο ως νέο τρόφιμο, αρκεί να έχει εφαρμοστεί μια νέα μέθοδος 
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παραγωγής που επηρεάζει τη θρεπτική του αξία, το μεταβολισμό ή την περιεκτικότητά του σε 
ανεπιθύμητες ουσίες.

Τροπολογία 22

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

β) ως «παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτη 
χώρα» νοούνται τα νέα τρόφιμα με 
ιστορικό ασφαλούς χρήσης στην τρίτη 
χώρα, κατά την έννοια ότι τα εν λόγω 
τρόφιμα αποτελούσαν και εξακολουθούν 
να αποτελούν στοιχείο μιας κανονικής 
διατροφής ενός μεγάλου μέρους του 
πληθυσμού της χώρας, τουλάχιστον για 50 
έτη.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση των ορισμών.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
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 στην 
κανονική διατροφή ενός μεγάλου μέρους 
του πληθυσμού.

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση των ορισμών.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) ως «κλωνοποιημένα ζώα» νοούνται 
τα ζώα που παράγονται με ασεξουαλική, 
τεχνητή μέθοδο αναπαραγωγής με σκοπό 
την παραγωγή ενός γενετικά 
πανομοιότυπου ή σχεδόν πανομοιότυπου 
αντίγραφου ενός μεμονωμένου ζώου·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση των ορισμών.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γβ) ως «απόγονοι κλωνοποιημένων 
ζώων» νοούνται τα ζώα που παράγονται 
με σεξουαλική αναπαραγωγή, σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες τουλάχιστον 
ένας από τους γονείς είναι κλωνοποιημένο 
ζώο·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση των ορισμών.
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Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ γ  (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γγ) ως «παραγόμενο με τη βοήθεια της 
νανοτεχνολογίας» νοείται το προϊόν το 
οποίο περιέχει συνθετικές ουσίες που δεν 
είναι μεγαλύτερες από 100 nm σε μήκος, 
πλάτος ή ύψος, αποτελείται από αυτές ή 
έχει παραχθεί με τη βοήθεια αυτών των 
ουσιών.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση των ορισμών.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Η Επιτροπή συλλέγει πληροφορίες από
τα κράτη μέλη και / ή από υπεύθυνους 
επιχειρήσεων τροφίμων για να καθορίσει 
το βαθμό στον οποίο ένα τρόφιμο εμπίπτει 
στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση και απλοποίηση της πρότασης της Επιτροπής. Πρέπει να είναι σαφείς οι 
αρμοδιότητες που εκχωρούνται στην Επιτροπή μόλις αρχίσει να ισχύει ο παρών κανονισμός.
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Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 4 – παράγραφος 2  εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Στις περιπτώσεις στις οποίες η Επιτροπή 
δεν διαθέτει πληροφορίες σχετικά με τη 
χρησιμοποίηση τροφίμου για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο πριν από 
τις 15 Μαΐου 1997, θεσπίζει σχετική 
διαδικασία το αργότερο έξι μήνες μετά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.

Or. nl

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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. Η Επιτροπή δημοσιεύει και 
διατηρεί τον κοινοτικό κατάλογο σε 
ειδική για τον σκοπό αυτό και 
προσβάσιμη από το κοινό σελίδα του 
ιστοτόπου της Επιτροπής.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η παροχή πληροφοριών στους καταναλωτές, τους παραγωγούς και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη 
αποτελεί προτεραιότητα.
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Τροπολογία 30

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα τρόφιμα που προέρχονται από 
κλωνοποιημένα ζώα ή απογόνους τους 
δεν περιλαμβάνονται στον κοινοτικό 
κατάλογο.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η απόφαση σχετικά με το εάν θα διατεθούν στην αγορά τρόφιμα που προέρχονται από 
κλωνοποιημένα ζώα και απογόνους τους ή όχι δεν πρέπει να αποτελεί αντικείμενο της 
διαδικασίας επιτροπολογίας, αλλά πρέπει να ρυθμίζεται από ειδικό κανονισμό του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου βάσει της διαδικασίας συναπόφασης.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 6 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η υγεία των ζώων είναι επίσης σημαντική και πρέπει να αναφέρεται σε αυτό το σημείο.
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Τροπολογία 32

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) η γνώμη του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Περιβάλλοντος σχετικά με 
τον βαθμό στον οποίο η μέθοδος 
παραγωγής και η κανονική κατανάλωση 
έχουν επιζήμιες επιπτώσεις στο 
περιβάλλον λαμβάνεται υπόψη στην 
αξιολόγηση·

Or. nl

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη και περιβαλλοντικές πτυχές στις προϋποθέσεις 
καταχώρισης νέων τροφίμων στον κοινοτικό κατάλογο.

Τροπολογία 33

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γβ) η γνώμη της Ευρωπαϊκής Ομάδας για 
τη Δεοντολογία της Επιστήμης και των 
Νέων Τεχνολογιών σχετικά με τον βαθμό 
στον οποίο υπάρχουν αντιρρήσεις 
δεοντολογικού χαρακτήρα λαμβάνεται 
υπόψη στην αξιολόγηση.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη και δεοντολογικές πτυχές στις προϋποθέσεις 
καταχώρισης νέων τροφίμων στον κοινοτικό κατάλογο.
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Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ο κοινοτικός κατάλογος 
επικαιροποιείται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που θεσπίζεται στον παρόντα 
κανονισμό.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση σχετικά με την ενιαία διαδικασία έγκρισης, δεν 
είναι σαφές κατά πόσον η διαδικασία αυτή αποτελεί τελικά την πλέον κατάλληλη διαδικασία για 
τα νέα τρόφιμα.

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. nl
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τροποποιείται το άρθρο 12 της πρότασης της Επιτροπής, το άρθρο 7, 
παράγραφος 3 της πρότασης της Επιτροπής πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. nl

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι τροποποιείται το άρθρο 12 της πρότασης της Επιτροπής, το άρθρο 7, 
παράγραφος 4 της πρότασης της Επιτροπής πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 7 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 7 α
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Διαδικασία έγκρισης
1. Ο αιτών προσκομίζει στην Επιτροπή 
τα ακόλουθα στοιχεία:
(α) το όνομα και τη διεύθυνση του 
αιτούντος· 
(β) την ονομασία του τροφίμου και τα 
χαρακτηριστικά του, 
συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου 
παραγωγής που εφαρμόστηκε·
(γ) στοιχεία σχετικά με τις φυσικές και 
χημικές ιδιότητες του νέου τροφίμου ή 
του συστατικού νέου τροφίμου·
(δ) στοιχεία σχετικά με τα 
χαρακτηριστικά των προσμίξεων κατά 
την κανονική παρασκευή·
(ε) προδιαγραφή της ταυτότητας και της 
καθαρότητας του συστατικού νέου 
τροφίμου·
(στ) λεπτομερή περιγραφή της μεθόδου 
παραγωγής και παρασκευής·
(ζ) αντίγραφο των μελετών που έχουν 
πραγματοποιηθεί, συμπεριλαμβανομένων, 
εάν υπάρχουν, ανεξάρτητων μελετών που 
έχουν εξετασθεί από ειδικούς, και 
οιοδήποτε άλλο υλικό είναι διαθέσιμο 
προκειμένου να αποδειχθεί ότι το τρόφιμο 
συμμορφώνεται με τα κριτήρια του 
άρθρου 6·
(η) ανάλυση, συνοδευόμενη από τις 
κατάλληλες πληροφορίες και δεδομένα, 
με την οποία αποδεικνύεται ότι τα 
χαρακτηριστικά του τροφίμου δεν είναι 
διαφορετικά από το συμβατικό 
αντίστοιχο, έχοντας υπόψη τα αποδεκτά 
όρια φυσικών παραλλαγών για τα εν λόγω 
χαρακτηριστικά·
(θ) όπου ενδείκνυται, τους όρους για τη 
διάθεση στην αγορά του τροφίμου ή των 
τροφίμων που παράγονται από αυτό, 
συμπεριλαμβανομένων των ειδικών 
προϋποθέσεων χρήσης και χειρισμού·
(ι) όπου ενδείκνυται, πρόταση για την 
παρακολούθηση, μετά τη διάθεση στην 
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αγορά, της χρήσης του τροφίμου για 
ανθρώπινη κατανάλωση·
(ια) περίληψη του φακέλου σε 
τυποποιημένη μορφή.
2. Η Επιτροπή διαβιβάζει την αίτηση 
στην αρχή εντός 14 ημερών από την 
παραλαβή της. Η αρχή γνωμοδοτεί προς 
την Επιτροπή εντός εννέα μηνών από την 
παραλαβή της αίτησης.  
3. Η Επιτροπή καθορίζει τελικώς εάν ένα 
τρόφιμο θα καταχωριστεί στον κοινοτικό 
κατάλογο. Η διαδικασία επικαιροποίησης 
του κοινοτικού καταλόγου καθορίζεται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 14, παράγραφος 2.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη δημοκρατική απόφαση σχετικά με την ενιαία διαδικασία 
έγκρισης, δεν είναι σαφές κατά πόσον η διαδικασία αυτή αποτελεί τελικά την πλέον κατάλληλη 
διαδικασία για τα νέα τρόφιμα. Η διαδικασία που προτείνεται συνδέεται στενά με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1892/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003, για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και 
ζωοτροφές, που συντάχθηκε προσεκτικά με σκοπό την προστασία των καταναλωτών και του 
περιβάλλοντος, καθώς και με την ειδική διαδικασία που εκπονήθηκε πρόσφατα για τα νέα 
τρόφιμα.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 - εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Στην περίπτωση αυτή, τα τρόφιμα δεν 
διατίθενται στην αγορά της Κοινότητας και 
εφαρμόζονται τα άρθρα 5 έως 7.
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Or. nl

Αιτιολόγηση

Το άρθρο αυτό τροποποιείται σύμφωνα με το άρθρο 7α.

Τροπολογία 39

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Η Επιτροπή, 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. Οι 
τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές και 
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. nl

Αιτιολόγηση

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να λαμβάνουν βοήθεια και στήριξη από την Επιτροπή 
κατά την προετοιμασία και υποβολή των αιτήσεων στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 10

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: 

α) συγκρίνει, εφόσον ενδείκνυται, εάν τα α) συγκρίνει, εφόσον ενδείκνυται, εάν τα 
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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·

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·

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

(β) λαμβάνει υπόψη:

(i) για τα παραδοσιακά τρόφιμα από τρίτη 
χώρα, το ιστορικό ασφαλούς χρήσης·

(ii) την σύνθεση του νέου τροφίμου, 
ιδιαίτερα την περιεκτικότητα σε 
αντιθρεπτικά συστατικά και φυσικές 
τοξίνες·
(iii) τη μέθοδο παρασκευής και τα 
πρότυπα του συστατικού νέου τροφίμου·
(iv) τη δυνατότητα αλλεργιογένεσης του 
νέου τροφίμου·
(v) μελέτες σχετικά με τον 
μεταβολισμό/τοξικοκινητική του 
συστατικού νέου τροφίμου·
(vi) μελέτες σχετικά με την τοξικότητα 
του συστατικού νέου τροφίμου για τα 
ζώα· 
(vii) μελέτες σχετικά με την ανεκτικότητα 
του ανθρώπινου οργανισμού σε 
συστατικό νέου τροφίμου.

Or. xm

Αιτιολόγηση

Κατά την αξιολόγηση της ασφάλειας των νέων τροφίμων η αρχή πρέπει να εξετάζει επίσης και 
πτυχές όπως η σύνθεση, η αλλεργιογένεση και η τοξικότητα των νέων τροφίμων.
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Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 12 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρoστασία δεδoμέvωv Εμπιστευτικά δεδομένα

Or. nl

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
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.

1. Κατόπιν αιτήματος του αιτούντος, 
βασιζόμενου σε κατάλληλες και 
επαληθεύσιμες πληροφορίες 
περιλαμβανόμενες στο φάκελο της 
αίτησης, λεπτομερή στοιχεία σχετικά με 
την παρασκευή μπορούν να τηρούνται 
εμπιστευτικά. Στην περίπτωση αυτή 
παρέχεται επαληθεύσιμη αιτιολογία.

2. Η Επιτροπή, κατόπιν διαβουλεύσεως 
με τον αιτούντα, καθορίζει ποια στοιχεία 
της παρασκευής τηρούνται εμπιστευτικά.
3. Μετά από την παραλαβή της γνώμης 
της αρχής, η Επιτροπή δημοσιεύει τα 
ακόλουθα στοιχεία:
α) το όνομα και τη διεύθυνση του 
αιτούντος·
β) περιγραφή που επιτρέπει την 
αναγνώριση του τροφίμου ή του 
συστατικού τροφίμου·
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γ) την προβλεπόμενη χρήση του τροφίμου 
ή του συστατικού τροφίμου·
δ) περίληψη του φακέλου, εκτός από τα 
μέρη που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα·
ε) την ημερομηνία παραλαβής του 
πλήρους φακέλου της αίτησης.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Στον παρόντα κανονισμό πρέπει να περιλαμβάνονται μέτρα τα οποία σήμερα καλύπτονται από 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1852/2001, ο οποίος παύει να ισχύει κατά την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. [ενιαία 
διαδικασία] τροποποιείται ως εξής:

διαγράφεται

Verordening (EG) nr. [uniforme 
procedure] wordt als volgt gewijzigd:
(1) Ο τίτλος αντικαθίσταται από τον 
ακόλουθο τίτλο:
"Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. XXX/XXXX του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της [ημερομηνία] για τη 
θέσπιση μιας ενιαίας διαδικασίας 
έγκρισης για πρόσθετα τροφίμων, ένζυμα 
τροφίμων, αρτύματα τροφίμων και νέα 
τρόφιμα".
(2) Στο άρθρο 1, η παράγραφος 1, πρώτο 
εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
κείμενο:
"1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει μια 
ενιαία διαδικασία αξιολόγησης και 
έγκρισης (εφεξής η "ενιαία διαδικασία") 
των προσθέτων τροφίμων, των ενζύμων 
τροφίμων, των αρτυμάτων τροφίμων και 
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των ουσιών με αρτυματικές ιδιότητες που 
χρησιμοποιούνται ή προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν επί ή εντός τροφίμων 
και νέων τροφίμων (εφεξής αναφερόμενες 
ως "ουσίες ή προϊόντα"), η οποία 
συμβάλλει στην ελεύθερη κυκλοφορία 
των τροφίμων στην Κοινότητα και σε ένα 
υψηλό επίπεδο προστασίας της 
ανθρώπινης υγείας και των συμφερόντων 
των καταναλωτών."
(3) Στο άρθρο 1, η παράγραφος 2 
αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
"2. Η ενιαία διαδικασία καθορίζει τους 
διαδικαστικούς όρους που διέπουν την 
επικαιροποίηση των καταλόγων ουσιών 
και προϊόντων των οποίων έχει εγκριθεί η 
κυκλοφορία στην αγορά της Κοινότητας 
βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
AAA/2007, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
BBB/2007, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
ΓΓΓ/2007 και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
ΔΔΔ/ΔΔΔΔ (εφεξής "τομεακές 
νομοθεσίες για τα τρόφιμα")"
(4) Στο άρθρο 1 παράγραφος 3, στο 
άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2, στο άρθρο 9 
παράγραφος 2, στο άρθρο 12 παράγραφος 
1 και στο άρθρο 13 ο όρος "ουσία" ή 
"ουσίες" αντικαθίσταται με τους όρους 
"ουσία ή προϊόν' ή 'ουσίες ή προϊόντα".
(5) Ο τίτλος του άρθρου 2 αντικαθίσταται 
από τον ακόλουθο τίτλο:
"Κοινοτικός κατάλογος ουσιών ή 
προϊόντων"
(6) Στο άρθρο 4 προστίθεται η ακόλουθη 
παράγραφος 3:
"3. Πρέπει να υποβάλλεται ενιαία αίτηση 
σχετικά με μια ουσία ή ένα προϊόν για την 
επικαιροποίηση των διαφόρων 
κοινοτικών καταλόγων που διέπονται από 
διαφορετικές τομεακές νομοθεσίες για τα 
τρόφιμα εφόσον η αίτηση πληροί τις 
προϋποθέσεις της κάθε τομεακής 
νομοθεσίας για τα τρόφιμα".
(7) Προστίθεται η ακόλουθη πρόταση 
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στην αρχή του άρθρου 6 παράγραφος 1: 
"Εφόσον υπάρχουν επιστημονικώς 
βάσιμοι λόγοι ανησυχίας ως προς την 
ασφάλεια, προσδιορίζονται και ζητούνται 
από τον αιτούντα περαιτέρω πληροφορίες 
σχετικά με την αξιολόγηση του 
κινδύνου."

Or. nl

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 19 της πρότασης της Επιτροπής διαγράφεται σύμφωνα με το άρθρο 7α.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 σχετικά με τα νέα 
τρόφιμα με στόχο την απλοποίηση και επικέντρωση των διαδικασιών έγκρισης των νέων 
τροφίμων και διοχέτευσής τους στην αγορά. Αποφασίσθηκε επομένως ότι είναι αναγκαίο να 
θεσπιστεί νέα νομοθετική πράξη. Η εισηγήτρια θεωρεί ότι, όταν αποφασίζεται η θέσπιση 
νομοθετικών πράξεων, πρέπει να είναι απολύτως σαφές ποιος είναι ο σκοπός τους.

Κατά την άποψη της εισηγήτριας, οι στόχοι του νέου κανονισμού σχετικά με τα νέα τρόφιμα 
είναι η διατήρηση υψηλού επίπεδου ασφάλειας των τροφίμων, προστασίας των 
καταναλωτών, προστασίας του περιβάλλοντος και προστασίας της υγείας των ζώων, ενώ 
ταυτόχρονα πρέπει να εφαρμόζεται πάντοτε η αρχή της προφύλαξης όπως αυτή αναφέρεται 
στον κανονισμό (ΕΚ) 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 τροφίμων1 Όλοι οι 
άλλοι στόχοι έχουν δευτερεύουσα σημασία.

Τα νέα τρόφιμα δεν πρέπει να θέτουν σε κίνδυνο ή να παραπλανούν τους καταναλωτές. Όταν 
νέο τρόφιμο πρόκειται να αντικαταστήσει ένα άλλο τρόφιμο, το νέο τρόφιμο δεν πρέπει να 
είναι κατώτερης θρεπτικής αξίας και επομένως επιζήμιο για τον καταναλωτή.

Η πρόταση της Επιτροπής έχει ως στόχο να δώσει σαφή ορισμό των νέων τροφίμων και των 
εννοιών που συνδέονται με αυτά. Η εισηγήτρια συμφωνεί με αυτόν το στόχο, αλλά εκφράζει 
τη λύπη της διότι η Επιτροπή δεν πέτυχε τον στόχο αυτό. Η πρόταση της Επιτροπής δεν 
περιλαμβάνει σαφείς ορισμούς, και, για το λόγο αυτό, η εισηγήτρια αποσαφήνισε τους 
υπάρχοντες ορισμούς και, όπου ήταν απαραίτητο, τους συμπλήρωσε με νέους ορισμούς. Επί 
παραδείγματι, στους νέους ορισμούς συγκαταλέγονται οι ορισμοί για τα τρόφιμα που 
προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα και τα τρόφιμα που παράγονται με τη χρήση της 
νανοτεχνολογίας.

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικό τα τρόφιμα τα οποία προέρχονται από 
κλωνοποιημένα ζώα να αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού σχετικά με τα 
νέα τρόφιμα. Δεδομένου ότι δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα συμφωνία σχετικά με τη 
σκοπιμότητα αυτών των τροφίμων, ιδιαιτέρως από την άποψη της υγείας και της καλής 
διαβίωσης των ζώων, η απόφαση σχετικά με το εάν θα διατεθούν στην αγορά τρόφιμα που 
προέρχονται από κλωνοποιημένα ζώα και απογόνους τους ή όχι δεν μπορεί να αποτελεί 
αντικείμενο της διαδικασίας επιτροπολογίας. Το ζήτημα αυτό πρέπει να ρυθμίζεται από 
ειδικό κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στο πλαίσιο της 
διαδικασίας συναπόφασης. Τέλος, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη εάν μια κοινωνία θεωρεί ένα 
νέο τρόφιμο ως μη εδώδιμο για δεοντολογικούς λόγους.

Όλες οι αιτήσεις έγκρισης νέων τροφίμων πρέπει να υποβάλλονται στην Επιτροπή και πρέπει 
να συμμορφώνονται με τα κριτήρια που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό· εν συνεχεία 
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διαβιβάζονται στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (ΕΑΑΤ), η οποία 
αξιολογεί την ασφάλεια των τροφίμων. Κατά την αξιολόγηση πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
δεοντολογικές και περιβαλλοντικές πτυχές. Επομένως, οι γνώμες της Ευρωπαϊκής Ομάδας 
για τη Δεοντολογία της Επιστήμης και των Νέων Τεχνολογιών και του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Περιβάλλοντος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγηση της ασφάλειας. 
Επί του παρόντος, η Επιτροπή υπόσχεται στους καταναλωτές και στους πολίτες ότι θα 
μεριμνήσει για θέματα που αφορούν το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων, 
ιδιαίτερα στο πλαίσιο των προβλημάτων της κλιματικής αλλαγής και της καλής διαβίωσης 
των ζώων και, ως εκ τούτου, η ευρωπαϊκή πολιτική πρέπει να είναι ολοκληρωμένη και 
υπεύθυνη σε όλους τους σχετικούς τομείς της νομοθεσίας, επομένως και όσον αφορά τον 
κανονισμό για τα νέα τρόφιμα.

Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί να καταστήσει τη διαδικασία έγκρισης 
αποτελεσματικότερη και διαφανέστερη και να βελτιώσει την εφαρμογή της. Τούτο θα 
συμβάλει στην καλύτερη εφαρμογή του κανονισμού και θα δώσει στους καταναλωτές 
μεγαλύτερη δύναμη και περισσότερες δυνατότητες επιλογής διότι θα διαθέτουν περισσότερες 
πληροφορίες. Και στο σημείο αυτό, η Επιτροπή απέτυχε να επιτύχει το στόχο της θέτοντας 
ως βάση του κανονισμού για τα νέα τρόφιμα, μεταξύ άλλων , τον κανονισμό σχετικά με τη 
θέσπιση μιας ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για πρόσθετα τροφίμων, ένζυμα τροφίμων και 
αρτύματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν έχουν λάβει ακόμη 
δημοκρατική απόφαση σχετικά με την ενιαία διαδικασία έγκρισης. Για το λόγο αυτό, η 
εισηγήτρια επέλεξε να προτείνει μια διαδικασία έγκρισης που βασίζεται στη διαδικασία που 
προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1892/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 22ας Σεπτεμβρίου 2003,1 για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και 
ζωοτροφές, που καταρτίστηκε προσεκτικά με σκοπό την προστασία των καταναλωτών και 
του περιβάλλοντος, καθώς και με την ειδική διαδικασία που εκπονήθηκε πρόσφατα για τα 
νέα τρόφιμα.

Όσον αφορά παραδοσιακά προϊόντα που προέρχονται από τρίτες χώρες η Επιτροπή προτείνει 
μια απλούστερη διαδικασία έγκρισης, σύμφωνα με την οποία η ασφάλεια αξιολογείται βάσει 
του ιστορικού ασφαλούς χρήσης στη χώρα καταγωγής. Είναι σημαντικό να προσδιοριστεί με 
ακρίβεια ποια περίοδος ασφαλούς χρήσης αυτών των παραδοσιακών τροφίμων που 
προέρχονται από τρίτες χώρες είναι αρκετά μακρά ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια του 
προϊόντος, και η εισηγήτρια προτείνει για το σκοπό αυτό περίοδο 50 ετών αντί της περιόδου 
"μίας γενεάς" που προτείνει η Επιτροπή, που είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί.

Η πρόταση της Επιτροπής αποσκοπεί να επιτύχει για τις αιτήσεις που εμπίπτουν στον 
παρόντα κανονισμό ένα ικανοποιητικό επίπεδο προστασίας των δεδομένων για περίοδο πέντε 
ετών. Τούτο προκαλεί έκπληξη στην εισηγήτρια δεδομένου ότι η Επιτροπή είχε αναπτύξει 
τελείως διαφορετική επιχειρηματολογία κατά την εξέταση της ενιαίας διαδικασίας έγκρισης 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή είχε υποστηρίξει τότε ότι ένα σύστημα προστασίας 
των δεδομένων θα οδηγούσε σε αύξηση των κανονιστικών ρυθμίσεων και θα καθιστούσε τα 
συστήματα ελέγχου και τις διοικητικές διαδικασίες πολυπλοκότερες. Επιπλέον, ένα σύστημα 
προστασίας των δεδομένων θα αποτελούσε εμπόδιο στην ελεύθερη κυκλοφορία των 
εμπορευμάτων, που είναι ασφαλή και ικανοποιούν τα κριτήρια της σχετικής νομοθεσίας, 
πράγμα το οποίο είναι αντίθετο προς τους σκοπούς ενός μέτρου το οποίο λαμβάνεται βάσει 
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του άρθρου 95 της Συνθήκης ΕΚ.

Αυτή η έλλειψη συνοχής στις νομοθετικές προτάσεις της Επιτροπής δημιουργεί προβλήματα. 
Για το λόγο αυτό, η εισηγήτρια προτείνει να διατηρηθεί το σύστημα της εμπιστευτικότητας 
των δεδομένων που αφορούν τη διαδικασία παραγωγής όπως αυτό ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1852/2001, της 20ής Σεπτεμβρίου 2001, για τους κανόνες εφαρμογής σχετικά με 
την πρόσβαση του κοινού σε ορισμένες πληροφορίες και την προστασία των πληροφοριών 
που παρέχονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1.

Η πρόταση της Επιτροπής προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα επιβάλουν κυρώσεις σε εκείνους 
που παραβιάζουν τις διατάξεις του κανονισμού για τα νέα τρόφιμα. Η εισηγήτρια 
υπογραμμίζει ότι το ποινικό δίκαιο εμπίπτει πάντοτε στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. 
Είναι ευκταίο τα κράτη μέλη να μπορούν να αποφασίζουν ελεύθερα εάν μια κύρωση θα 
επιβληθεί βάσει του ποινικού δικαίου ή εάν θα έχει διοικητικό ή άλλο χαρακτήρα. Εφόσον 
ένα κράτος μέλος λαμβάνει τα δέοντα μέτρα κατά παραβιάσεων του κανονισμού για τα νέα 
τρόφιμα, εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το κοινοτικό δίκαιο.

Η εισηγήτρια στηρίζει όλα τα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση των διοικητικών 
επιβαρύνσεων και στη βελτίωση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας. Ωστόσο, τα 
μέτρα αυτά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αποβαίνουν εις βάρος του κυρίαρχου στόχου 
του κανονισμού για τα νέα τρόφιμα, ήτοι της ασφάλειας των τροφίμων και της προστασίας 
των καταναλωτών.
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