EL
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 14
ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2015/2283

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση
Διοικητική Μονάδα
Ημερομηνία: ________
Αντικείμενο: Κοινοποίηση για την έγκριση ενός παραδοσιακού τροφίμου από τρίτη χώρα
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/2283.
(Να δηλώσετε ευκρινώς, σημειώνοντας ένα από τα τετραγωνίδια)
Κοινοποίηση για την έγκριση νέου παραδοσιακού τροφίμου.
Κοινοποίηση για την προσθήκη, αφαίρεση ή τροποποίηση των όρων χρήσης ενός
ήδη εγκεκριμένου παραδοσιακού τροφίμου. Να παράσχετε παραπομπή στην εν λόγω
κοινοποίηση.
Κοινοποίηση για την προσθήκη, αφαίρεση ή τροποποίηση των προδιαγραφών ενός
ήδη εγκεκριμένου παραδοσιακού τροφίμου. Να παράσχετε παραπομπή στην εν λόγω
κοινοποίηση.
Κοινοποίηση για την προσθήκη, αφαίρεση ή τροποποίηση των πρόσθετων ειδικών
απαιτήσεων επισήμανσης ενός ήδη εγκεκριμένου παραδοσιακού τροφίμου. Να
παράσχετε παραπομπή στην εν λόγω κοινοποίηση.
Κοινοποίηση για την προσθήκη, αφαίρεση ή τροποποίηση των απαιτήσεων
παρακολούθησης μετά τη διάθεση στην αγορά ενός ήδη εγκεκριμένου
παραδοσιακού τροφίμου. Να παράσχετε παραπομπή στην εν λόγω κοινοποίηση.
Ο/Οι αιτών/-ούντες και/ή ο/οι εκπρόσωπός/-οί του/τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
(ονοματεπώνυμο/-α, διεύθυνση/-ύνσεις κ.λπ.)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

1

υποβάλλω/-ουμε την παρούσα κοινοποίηση όσον αφορά την επικαιροποίηση του ενωσιακού
καταλόγου σχετικά με τα νέα τρόφιμα.
Ταυτότητα του παραδοσιακού τροφίμου:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Εμπιστευτικότητα1. Όταν ενδείκνυται, δηλώστε εάν η αίτηση περιλαμβάνει και εμπιστευτικά
στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283
Ναι
Όχι
Κατηγορίες τροφίμων, προϋποθέσεις χρήσης και απαιτήσεις επισήμανσης
Κατηγορία τροφίμων

Ειδικοί όροι χρήσης

Πρόσθετες
ειδικές
απαιτήσεις επισήμανσης

-

Με εκτίμηση,
Υπογραφή ____________________________________
Συνημμένα:
Πλήρης τεχνικός φάκελος
Περίληψη του φακέλου
Κατάλογος των μερών του φακέλου που ζητείται να αντιμετωπιστούν ως
εμπιστευτικά και να αποτελέσουν επαληθεύσιμη αιτιολογία για τις απαιτήσεις αυτές
Αντίγραφο διοικητικών δεδομένων του/των αιτούντος/-ων

1

Οι αιτούντες θα πρέπει να χρησιμοποιούν το υπόδειγμα του παραρτήματος III για να υποδείξουν ποιες
πληροφορίες επιθυμούν να αντιμετωπιστούν ως εμπιστευτικές και θα πρέπει να παρέχουν όλες τις
αναγκαίες πληροφορίες που τεκμηριώνουν το αίτημα για εμπιστευτικότητα.

2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 2015/2283

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γενική Διεύθυνση
Διεύθυνση
Διοικητική Μονάδα
Ημερομηνία: ________
Αντικείμενο: Αίτηση έγκρισης παραδοσιακού τροφίμου από τρίτη χώρα σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283
Ο/Οι αιτών/-ούντες και/ή ο/οι εκπρόσωπός/-οί του/τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ονοματεπώνυμο/-α, διεύθυνση/-ύνσεις κ.λπ.)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
υποβάλλω/-ουμε την παρούσα αίτηση όσον αφορά την επικαιροποίηση του ενωσιακού
καταλόγου σχετικά με τα νέα τρόφιμα.
Ταυτότητα του παραδοσιακού τροφίμου:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Εμπιστευτικότητα2. Όταν ενδείκνυται, δηλώστε εάν η αίτηση περιλαμβάνει και εμπιστευτικά
στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/2283
Ναι
Όχι

2

Οι αιτούντες θα πρέπει να χρησιμοποιούν το υπόδειγμα του παραρτήματος III για να υποδείξουν τις
πληροφορίες που επιθυμούν να αντιμετωπιστούν ως εμπιστευτικές και θα πρέπει να παρέχουν όλες τις
αναγκαίες πληροφορίες που τεκμηριώνουν το αίτημα για εμπιστευτικότητα.

3

Κατηγορίες τροφίμων, προϋποθέσεις χρήσης και απαιτήσεις επισήμανσης
Κατηγορία τροφίμων

Ειδικοί όροι χρήσης

Πρόσθετες ειδικές
απαιτήσεις επισήμανσης

Με εκτίμηση,
Υπογραφή ____________________________________
Συνημμένα:
Πλήρης αίτηση
Περίληψη της αίτησης
Κατάλογος των μερών της αίτησης που ζητείται να αντιμετωπιστούν ως
εμπιστευτικά και να αποτελέσουν επαληθεύσιμη αιτιολογία για τις απαιτήσεις αυτές
Τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με τις δεόντως αιτιολογημένες αντιρρήσεις ως προς
την ασφάλεια
Αντίγραφο διοικητικών δεδομένων του/των αιτούντος/-ων

4

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI
Αιτιολόγηση των εμπιστευτικών πληροφοριών
Το παρόν παράρτημα επικαιροποιείται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κοινοποίησης ή
αίτησης κάθε φορά που ο αιτών υποβάλλει αίτηση παροχής πληροφοριών που πρέπει να
αντιμετωπιστούν ως εμπιστευτικές.
Εάν η διεργασία παραγωγής περιλαμβάνει εμπιστευτικά δεδομένα, παρέχεται μη
εμπιστευτική περίληψη της διεργασίας παραγωγής.
Πληροφορίες που ζητείται να
θεωρηθούν εμπιστευτικές

Αιτιολόγηση

Τμήμα x.y (υποβλήθηκε στις ΕΕΕΕ/ΜΜ/ΗΗ)
Παράρτημα
Χ
ΕΕΕΕ/ΜΜ/ΗΗ)
Τμήμα
x.y.
ΕΕΕΕ/ΜΜ/ΗΗ)
Παράρτημα
Χ
ΕΕΕΕ/ΜΜ/ΗΗ)

(υποβλήθηκε

(υποβλήθηκε

(υποβλήθηκε

στις

στις

στις
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