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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) Αριθ. ..../2005 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

της 

σχετικά µε τους ισχυρισµούς διατροφής και υγείας 

που διατυπώνονται στα τρόφιµα 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, 

την πρόταση της Επιτροπής, 

τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής1, 

Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης2, 

                                                 

1 ΕΕ C 110, 30.4.2004, σ. 18. 
2 Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 26ης Μαΐου 2005 (ΕΕ …), κοινή θέση του 

Συµβουλίου της … (δεν έχει δηµοσιευθεί ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα) και θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ... (δεν έχει δηµοσιευθεί ακόµη στην Επίσηµη Εφηµερίδα). 
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Εκτιµώντας τα ακόλουθα : 

(1) Στην Κοινότητα ο αριθµός των τροφίµων που επισηµαίνονται και διαφηµίζονται µε ισχυρισµούς 

διατροφής και υγείας αυξάνεται συνεχώς. Προκειµένου να εξασφαλιστεί υψηλού επιπέδου 

προστασία των καταναλωτών και να διευκολυνθεί η επιλογή τους, τα προϊόντα που διατίθενται 

στην αγορά πρέπει να είναι ασφαλή και να φέρουν επαρκή επισήµανση. 

(2) Οι διαφορές µεταξύ των εθνικών διατάξεων σχετικά µε τους ισχυρισµούς αυτούς µπορεί να 

εµποδίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία των τροφίµων και να δηµιουργήσουν άνισες συνθήκες 

ανταγωνισµού. Έχουν συνεπώς άµεσο αντίκτυπο στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Είναι 

συνεπώς αναγκαίο να υιοθετηθούν κοινοτικοί κανόνες σχετικά µε τη χρήση ισχυρισµών 

διατροφής και υγείας στα τρόφιµα. 

(3) Γενικές διατάξεις για την επισήµανση περιέχονται στην οδηγία 2000/13/EΚ 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 τροφίµων1. 

Η οδηγία 2000/13/EΚ απαγορεύει γενικά τη χρήση πληροφοριών που θα µπορούσαν να 

παραπλανήσουν τον καταναλωτή ή να αποδώσουν φαρµακευτικές ιδιότητες στα τρόφιµα. Ο 

παρών κανονισµός συµπληρώνει τις γενικές αρχές της οδηγίας 2000/13/EΚ και θεσπίζει ειδικές 

διατάξεις όσον αφορά τη χρήση ισχυρισµών διατροφής και υγείας στα τρόφιµα που διατίθενται 

ως έχουν στον καταναλωτή. 

(4) Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να εφαρµόζεται σε όλους τους ισχυρισµούς διατροφής και 

υγείας οι οποίοι διατυπώνονται σε εµπορικές ανακοινώσεις, συµπεριλαµβανοµένης της γενικής 

διαφήµισης των τροφίµων και των διαφηµιστικών εκστρατειών, όπως εκείνων που 

υποστηρίζονται εν όλω ή εν µέρει από τις δηµόσιες αρχές. ∆εν θα πρέπει να εφαρµόζεται σε 

ισχυρισµούς οι οποίοι διατυπώνονται σε µη εµπορικές ανακοινώσεις, όπως στις κατευθυντήριες 

γραµµές ή τις συµβουλές για τη διατροφή τις οποίες εκδίδουν αρχές και φορείς δηµόσιας υγείας, 

ούτε στις µη εµπορικές ανακοινώσεις και πληροφορίες στον τύπο και σε επιστηµονικά 

δηµοσιεύµατα. Ο παρών κανονισµός θα πρέπει να εφαρµόζεται επίσης στα εµπορικά σήµατα 

και τις λοιπές εµπορικές ονοµασίες που µπορούν να ερµηνευθούν ως ισχυρισµοί διατροφής ή ως 

ισχυρισµοί υγείας.  

                                                 

1 ΕΕ L 109, 6.5.2000, σ. 29. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 
2003/89/EΚ (ΕΕ L 308, 25.11.2003, σ. 15). 
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(5) Οι ισχυρισµοί διατροφής που αναφέρονται σε µη ευεργετικές συνέπειες δεν εµπίπτουν στο 
πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού· τα κράτη µέλη που προτίθενται να θεσπίσουν 
εθνικό πλάνο σχετικά µε ισχυρισµούς διατροφής για µη ευεργετικές συνέπειες θα πρέπει να 
τα κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα κράτη µέλη, σύµφωνα µε την οδηγία 98/34/EΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση 
µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και κανονισµών1 και 
των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών. 

(6) Σε διεθνές επίπεδο, στον Codex Alimentarius έχουν θεσπιστεί Γενικές Κατευθυντήριες 
Γραµµές σχετικά µε τους Ισχυρισµούς το 1991 και Κατευθυντήριες Γραµµές για τη Χρήση 
των Ισχυρισµών ∆ιατροφής το 1997. Μια τροποποίηση των τελευταίων εγκρίθηκε από την 
Επιτροπή του Codex Alimentarius το 2004. Η τροποποίηση αυτή αφορά την ένταξη των 
Ισχυρισµών Υγείας στις Κατευθυντήριες Γραµµές του 1997. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται 
στους ορισµούς και στους όρους που καθορίζονται στις Κατευθυντήριες Γραµµές του 
Codex. 

(7) Η δυνατότητα χρήσης του ισχυρισµού «χαµηλά λιπαρά» για τις λιπαρές ύλες για επάλειψη, 
η οποία προβλέπεται στον κανονισµό (ΕΚ) 2991/94, της 5ης ∆εκεµβρίου 1994, για τον 
καθορισµό των κανόνων για λιπαρές ύλες για επάλειψη2 θα πρέπει να προσαρµοστεί στις 
διατάξεις του παρόντος κανονισµού το συντοµότερο δυνατόν. Στο µεταξύ, ο κανονισµός 
(ΕΚ) αριθ. 2991/94 εφαρµόζεται στα προϊόντα τα οποία καλύπτει. 

(8) Υπάρχει ένα ευρύ φάσµα θρεπτικών και άλλων ουσιών µε θρεπτικό ή φυσιολογικό 
αποτέλεσµα που περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων βιταµίνες, ανόργανα άλατα, 
συµπεριλαµβανοµένων των ιχνοστοιχείων, αµινοξέα, απαραίτητα λιπαρά οξέα, ίνες, 
διάφορα εκχυλίσµατα φυτών και βοτάνων, που µπορεί να περιέχονται σε ένα τρόφιµο και να 
αποτελούν το αντικείµενο ενός ισχυρισµού. Συνεπώς, θα πρέπει να θεσπιστούν γενικές 
αρχές οι οποίες εφαρµόζονται σε όλους τους ισχυρισµούς που διατυπώνονται στα τρόφιµα, 
προκειµένου να εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία του καταναλωτή, να δίδεται 
στον καταναλωτή η αναγκαία πληροφόρηση ώστε να επιλέγει έχοντας πλήρη επίγνωση των 
δεδοµένων, δηµιουργώντας ταυτόχρονα ίσους όρους ανταγωνισµού στη βιοµηχανία 
τροφίµων. 

                                                 

1 ΕΕ L 204, 21.7.1998, σ. 37. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη 
προσχώρησης του 2003. 

2 ΕΕ L 316, 9.12.1994, σ. 2. 
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(9) Τα τρόφιµα που προωθούνται προς πώληση µε ισχυρισµούς ενδέχεται να δώσουν στον 

καταναλωτή την εντύπωση ότι έχουν περισσότερα θρεπτικά, φυσιολογικά ή άλλα 

πλεονεκτήµατα για την υγεία από παρόµοια ή άλλα προϊόντα στα οποία δεν έχουν 

προστεθεί τέτοιες θρεπτικές ουσίες και άλλες ουσίες. Αυτό ενδέχεται να ενθαρρύνει τον 

καταναλωτή να κάνει επιλογές οι οποίες επηρεάζουν άµεσα τη συνολική πρόσληψη 

µεµονωµένων θρεπτικών ή άλλων ουσιών κατά τρόπο αντίθετο προς τις επιστηµονικές 

συστάσεις. Προς αντιµετώπιση αυτού του δυνητικά ανεπιθύµητου αποτελέσµατος, 

ενδείκνυται να επιβληθούν ορισµένοι περιορισµοί όσον αφορά τα προϊόντα που φέρουν 

ισχυρισµούς. Στο πλαίσιο αυτό, παράγοντες όπως η παρουσία ορισµένων ουσιών, π.χ. η 

περιεκτικότητα ενός προϊόντος σε αιθανόλη ή το περίγραµµα των θρεπτικών συστατικών 

ενός προϊόντος, αποτελούν κατάλληλα κριτήρια για να καθορισθεί εάν ένα προϊόν µπορεί να 

φέρει ισχυρισµούς. Η χρήση των κριτηρίων αυτών σε εθνικό επίπεδο, µολονότι 

δικαιολογείται για να παρέχεται στους καταναλωτές η δυνατότητα να πραγµατοποιούν 

διατροφικές επιλογές έχοντας πλήρη ενηµέρωση, ενδέχεται να οδηγήσει σε φραγµούς του 

ενδοκοινοτικού εµπορίου και θα πρέπει, συνεπώς, να εναρµονιστεί σε κοινοτικό επίπεδο. 

(10) Η εφαρµογή των περιγραµµάτων θρεπτικών συστατικών ως κριτηρίου αποσκοπεί στην 

αποφυγή µιας κατάστασης στην οποία οι ισχυρισµοί διατροφής ή υγείας συγκαλύπτουν τη 

γενική διατροφική κατάσταση ενός τροφίµου η οποία θα µπορούσε να παραπλανήσει τους 

καταναλωτές όταν προσπαθούν να κάνουν υγιεινές επιλογές στο πλαίσιο µια ισορροπηµένης 

διατροφής. Τα περιγράµµατα των θρεπτικών συστατικών, όπως προβλέπονται στον παρόντα 

κανονισµό, έχουν ως µόνο στόχο τη ρύθµιση των συνθηκών υπό τις οποίες διατυπώνονται 

ισχυρισµοί. Θα πρέπει να βασίζονται σε γενικώς αποδεκτά επιστηµονικά δεδοµένα όσον 

αφορά στη σχέση µεταξύ διατροφής και υγείας. Ωστόσο, τα περιγράµµατα θα πρέπει επίσης 

να επιτρέπουν την καινοτοµία όσον αφορά στα προϊόντα και θα πρέπει να λαµβάνουν 

υπόψη την ποικιλότητα των διατροφικών συνηθειών και παραδόσεων, καθώς και ότι το 

κάθε προϊόν µπορεί να έχει ένα σηµαντικό ρόλο στο πλαίσιο της συνολικής δίαιτας. 
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(11) Ο καθορισµός περιγραµµάτων θρεπτικών συστατικών θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη την 

περιεκτικότητα σε διαφορετικές θρεπτικές ή άλλες ουσίες µε θρεπτικό ή φυσιολογικό 

αποτέλεσµα, ιδιαίτερα συστατικά και ουσίες, όπως τα λιπαρά, τα κορεσµένα λιπαρά, τα 

trans-λιπαρά οξέα, το αλάτι/νάτριο και τα σάκχαρα, των οποίων δεν συνιστάται η 

υπερβολική κατανάλωση στη συνολική δίαιτα, καθώς και τα πολυακόρεστα και 

µονοακόρεστα λιπαρά, οι διαθέσιµοι υδατάνθρακες εκτός των σακχάρων, οι βιταµίνες, τα 

ανόργανα άλατα, οι πρωτεΐνες και οι εδώδιµες ίνες. Κατά τον καθορισµό των 

περιγραµµάτων των θρεπτικών συστατικών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι διαφορετικές 

κατηγορίες τροφίµων καθώς και η θέση και ο ρόλος τους στη συνολική δίαιτα. Για την 

τήρηση καθορισµένων περιγραµµάτων θρεπτικών συστατικών µπορεί να είναι απαραίτητες 

εξαιρέσεις κάποιων προκαθορισµένων τροφίµων ή κατηγοριών τροφίµων ανάλογα µε το 

ρόλο και τη σηµασία τους στη διατροφή του πληθυσµού. Οι εξαιρέσεις αυτές αποτελούν 

πολύπλοκες τεχνικές διαδικασίες και η υιοθέτηση των σχετικών µέτρων πρέπει να ανατεθεί 

στην Επιτροπή, λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια 

των Τροφίµων. 

(12) Τα συµπληρώµατα διατροφής, τα οποία ορίζονται στην οδηγία 2002/46/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 2002, για την προσέγγιση 

των νοµοθεσιών των κρατών µελών περί των συµπληρωµάτων διατροφής1 και τα οποία 

παρουσιάζονται σε υγρή µορφή και περιέχουν άνω του 1,2% κατ' όγκον αιθανόλη, δεν 

θεωρούνται ποτά δυνάµει του παρόντος κανονισµού. 

(13) Υπάρχει µεγάλη ποικιλία ισχυρισµών που χρησιµοποιούνται σήµερα στην επισήµανση και 

διαφήµιση των τροφίµων σε ορισµένα κράτη µέλη σχετικά µε ουσίες οι οποίες δεν έχει 

αποδειχθεί ότι είναι ευεργετικές ή για τις οποίες δεν υπάρχει επί του παρόντος επαρκής 

επιστηµονική συναίνεση. Είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι οι ουσίες για τις οποίες 

διατυπώνεται ένας ισχυρισµός έχουν αποδεδειγµένα ευεργετικό θρεπτικό ή φυσιολογικό 

αποτέλεσµα. 

                                                 

1 ΕΕ L 183, 12.7.2002, σ. 51. 
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(14) Προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι ισχυρισµοί είναι αληθείς, είναι αναγκαίο η ουσία που 

αποτελεί το αντικείµενο του ισχυρισµού να περιέχεται σε επαρκείς ποσότητες στο τελικό 

προϊόν ή η ουσία αυτή να µην περιέχεται ή να περιέχεται σε δεόντως µειωµένες ποσότητες, 

ώστε να επιφέρει το θρεπτικό ή φυσιολογικό αποτέλεσµα που δηλώνεται µε τον ισχυρισµό. 

Η ουσία πρέπει επίσης να διατίθεται υπό µορφή αφοµοιώσιµη από τον οργανισµό. Επιπλέον 

και κατά περίπτωση, µε την ποσότητα τροφίµων που ευλόγως αναµένεται να καταναλωθεί 

θα πρέπει να παρέχεται µια σηµαντική ποσότητα της ουσίας που επιφέρει το θρεπτικό ή 

φυσιολογικό αποτέλεσµα που δηλώνεται µε τον ισχυρισµό. 

(15) Είναι σηµαντικό οι ισχυρισµοί στα τρόφιµα να είναι κατανοητοί από τον καταναλωτή και 

είναι σκόπιµο να προστατεύονται όλοι οι καταναλωτές από τους παραπλανητικούς 

ισχυρισµούς. ωστόσο, το ∆ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, µετά την έναρξη ισχύος 

της οδηγίας 1984/450/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Σεπτεµβρίου 1984 σχετικά µε την 

παραπλανητική και συγκριτική διαφήµιση1, θεώρησε απαραίτητο, κατά την εκδίκαση 

ορισµένων υποθέσεων διαφήµισης να εξετάσει τις επιπτώσεις που υπάρχουν σε έναν 

θεωρητικό τυπικό καταναλωτή. Σύµφωνα µε την αρχή της αναλογικότητας και προκειµένου 

να υλοποιηθεί η προστασία που παρέχει, ο παρών κανονισµός λαµβάνει µεν ως σηµείο 

αναφοράς τον µέσο καταναλωτή, ο οποίος έχει τη συνήθη πληροφόρηση και είναι ευλόγως 

παρατηρητικός και προσεκτικός, λαµβανοµένων υπόψη των κοινωνικών, πολιτιστικών και 

γλωσσικών παραγόντων, όπως ερµηνεύθηκε από το ∆ικαστήριο, αλλά παράλληλα λαµβάνει 

πρόνοια για την πρόληψη της εκµετάλλευσης των καταναλωτών, τα χαρακτηριστικά 

γνωρίσµατα των οποίων τους καθιστούν ιδιαιτέρως ευάλωτους σε παραπλανητικούς 

ισχυρισµούς. Όταν ένας ισχυρισµός στοχεύει σε µία συγκεκριµένη οµάδα καταναλωτών, 

όπως τα παιδιά, είναι επιθυµητό η επίδραση του ισχυρισµού να αξιολογείται από την οπτική 

γωνία του µέσου µέλους αυτής της οµάδας. Η δοκιµή του µέσου καταναλωτή δεν αποτελεί 

στατιστική δοκιµή. Τα εθνικά δικαστήρια και οι εθνικές αρχές θα πρέπει να χρησιµοποιούν 

τη δική τους κρίση, λαµβάνοντας υπόψη τη νοµολογία του ∆ικαστηρίου, για να 

προσδιορίζουν την τυπική αντίδραση του µέσου καταναλωτή σε µία δεδοµένη περίπτωση. 

                                                 

1 ΕΕ L 250, 19.9.1984, σ. 17. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 
2005/29/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 149, 11.6.2005, 
σ. 22). 
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(16) Η επιστηµονική τεκµηρίωση θα πρέπει να αποτελεί τον κύριο παράγοντα που πρέπει να 

λαµβάνεται υπόψη στη χρήση ισχυρισµών διατροφής και υγείας, και οι υπεύθυνοι των 

επιχειρήσεων τροφίµων που χρησιµοποιούν τέτοιους ισχυρισµούς θα πρέπει να τους 

αιτιολογούν. 

(17) Ένας ισχυρισµός διατροφής ή ένας ισχυρισµός υγείας δεν θα πρέπει να διατυπώνεται εάν 

είναι ασύµβατος προς τις γενικώς αποδεκτές αρχές της διατροφής και της υγείας ή εάν 

ενθαρρύνει ή εµφανίζει ως αποδεκτή την υπερβολική κατανάλωση οποιουδήποτε τροφίµου 

ή υποτιµούν την ορθή διατροφική πρακτική. 

(18) ∆εδοµένης της θετικής εικόνας που αποδίδεται στα τρόφιµα που φέρουν ισχυρισµούς 

διατροφής και υγείας και του δυνητικού αντίκτυπου που τα τρόφιµα αυτά µπορεί να έχουν 

στις διατροφικές συνήθειες καθώς και στη συνολική πρόσληψη θρεπτικών συστατικών, ο 

καταναλωτής θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιολογεί την συνολική διατροφική τους 

ποιότητα. Συνεπώς, η διατροφική επισήµανση πρέπει να είναι υποχρεωτική και πρέπει να 

επεκταθεί σε όλα τα τρόφιµα που φέρουν ισχυρισµούς υγείας. 

(19) Οι γενικές διατάξεις για τη διατροφική επισήµανση περιέχονται στην οδηγία 90/496/ΕΟΚ 

του Συµβουλίου, της 24ης Σεπτεµβρίου 1990, σχετικά µε τους κανόνες επισήµανσης των 

τροφίµων όσον αφορά τις τροφικές τους ιδιότητες1. Σύµφωνα µε την οδηγία αυτήν, όταν 

υπάρχει ένας ισχυρισµός διατροφής στην επισήµανση, την παρουσίαση ή τη διαφήµιση, 

εξαιρουµένης της γενικής διαφήµισης, η διατροφική επισήµανση είναι υποχρεωτική. Όταν 

διατυπώνεται ισχυρισµός διατροφής για τα σάκχαρα, τα κορεσµένα λιπαρά, τις εδώδιµες 

ίνες ή το νάτριο, οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται συνίστανται στις πληροφορίες 

της Οµάδας 2 όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ. Για να 

επιτευχθεί υψηλού επιπέδου προστασία των καταναλωτών, αυτή η υποχρέωση παροχής των 

πληροφοριών της Οµάδας 2 θα πρέπει να ισχύει κατ’ αναλογίαν και στις περιπτώσεις που 

διατυπώνεται ένας ισχυρισµός υγείας, εξαιρουµένης της γενικής διαφήµισης. 

                                                 

1 ΕΕ L 276, 6.10.1990, σ. 40. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 
2003/120/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 333, 20.12.2003 σ. 51). 
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(20) Θα πρέπει επίσης να καταρτιστεί ένας κατάλογος µε τους επιτρεπόµενους ισχυρισµούς 

διατροφής και τους ειδικούς όρους χρήσης τους βασιζόµενος στους όρους χρήσης τέτοιων 

ισχυρισµών που έχουν συµφωνηθεί σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο και έχουν καθοριστεί στην 

κοινοτική νοµοθεσία. Οποιοσδήποτε ισχυρισµός κρίνεται ότι έχει το ίδιο νόηµα για τους 

καταναλωτές µε εκείνο ενός ισχυρισµού διατροφής που περιλαµβάνεται στον 

προαναφερόµενο κατάλογο θα πρέπει να υπόκειται στους ίδιους όρους χρήσης που 

αναφέρονται εκεί. Για παράδειγµα, οι ισχυρισµοί που σχετίζονται µε την προσθήκη 

βιταµινών και ανόργανων αλάτων όπως «µε…», «που έχει αποκατασταθεί…», «µε 

προσθήκη …» ή «εµπλουτισµένο µε …» θα πρέπει να υπόκεινται στους όρους που 

ορίζονται για τον ισχυρισµό «πηγή ...». Ο κατάλογος θα πρέπει να ενηµερώνεται τακτικά 

ώστε να λαµβάνονται υπόψη οι επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Επιπλέον, στους 

συγκριτικούς ισχυρισµούς, είναι αναγκαίο τα προϊόντα που συγκρίνονται να µπορούν να 

αναγνωρίζονται σαφώς από τον τελικό καταναλωτή. 

(21) Οι όροι χρήσεως ισχυρισµών, όπως «χωρίς λακτόζη» ή «χωρίς γλουτένη», οι οποίοι 

απευθύνονται σε οµάδα καταναλωτών µε συγκεκριµένες διαταραχές, θα πρέπει να 

ρυθµιστούν στο πλαίσιο της οδηγίας 89/398/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 3ης Μαΐου 1989, για 

την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα τρόφιµα που 

προορίζονται για ειδική διατροφή1. Επιπλέον, η εν λόγω οδηγία προβλέπει ότι τρόφιµα που 

προορίζονται για κανονική κατανάλωση µπορούν να φέρουν ένδειξη της καταλληλότητάς 

τους για χρήση από αυτές τις οµάδες καταναλωτών εάν πληρούν τους όρους για την 

αναγραφή της ένδειξης αυτής. Μέχρις ότου καθοριστούν, σε κοινοτικό επίπεδο, οι όροι για 

την αναγραφή των ενδείξεων αυτών, τα κράτη µέλη µπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν 

σχετικά εθνικά µέτρα. 

(22) Οι ισχυρισµοί υγείας πρέπει να εγκρίνονται για χρήση στην Κοινότητα µόνον µετά από 

επιστηµονική αξιολόγηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου. Προκειµένου να 

εξασφαλιστεί η εναρµονισµένη επιστηµονική αξιολόγηση αυτών των ισχυρισµών, η 

Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων θα πρέπει να πραγµατοποιεί τις 

αξιολογήσεις αυτές. 

                                                 

1 ΕΕ L 186, 30.6.1989, σ. 27. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό 
(EΚ) αριθ. 1882/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (ΕΕ L 284, 
31.10.2003, σ. 1). 
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(23) Εκτός των διατροφικών παραγόντων, υπάρχουν πολλοί παράγοντες που µπορούν να 

επηρεάσουν τις ψυχολογικές λειτουργίες και τις λειτουργίες συµπεριφοράς. Η µετάδοση 

µηνυµάτων σχετικά µε τις λειτουργίες αυτές είναι συνεπώς πολύ πολύπλοκη και είναι 

δύσκολο να µεταδοθεί ένα κατανοητό, αληθινό και περιεκτικό µήνυµα σε ένα σύντοµο 

ισχυρισµό που χρησιµοποιείται στην επισήµανση και τη διαφήµιση των τροφίµων. 

Ενδείκνυται συνεπώς, κατά τη χρήση ισχυρισµών για τις ψυχολογικές λειτουργίες και τις 

λειτουργίες συµπεριφοράς, να απαιτείται επιστηµονική τεκµηρίωση. 

(24) Με γνώµονα την οδηγία 96/8/EΚ της Επιτροπής της 26ηςΦεβρουαρίου 1996 σχετικά µε τα 

τρόφιµα που προορίζονται να χρησιµοποιηθούν σε δίαιτες µειωµένων θερµίδων για απώλεια 

βάρους1 η οποία απαγορεύει στην επισήµανση, στην παρουσίαση και στην διαφήµιση των 

προϊόντων που καλύπτει, οποιαδήποτε αναφορά στο ρυθµό ή στην έκταση της απώλειας 

βάρους που είναι δυνατόν να επιφέρει η χρήση τους, θεωρείται ορθό να επεκταθεί ο 

περιορισµός αυτός σε όλα τα τρόφιµα. 

(25) Οι ισχυρισµοί υγείας που βασίζονται σε γενικώς αποδεκτά επιστηµονικά δεδοµένα, 

εξαιρουµένων εκείνων που αναφέρονται στη µείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας, 

πρέπει να αξιολογούνται και να εγκρίνονται µε διαφορετικό τρόπο. Είναι, συνεπώς, 

αναγκαίο να εγκριθεί ένας κοινοτικός κατάλογος αυτών των επιτρεπόµενων ισχυρισµών 

κατόπιν διαβούλευσης µε την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων. 

(26) Προκειµένου να προσαρµόζεται στις επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, ο κατάλογος 

αυτός πρέπει να αναθεωρείται ταχέως, όποτε απαιτείται. Οι αναθεωρήσεις αυτές αποτελούν 

τεχνικά µέτρα εφαρµογής και η έγκρισή τους πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή 

προκειµένου να απλουστευθεί και να επιταχυνθεί η σχετική διαδικασία. 

                                                 

1 ΕΕ L 55, 6.3.1996, σ. 22. 
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(27)  Η ποικίλη και ισορροπηµένη διατροφή είναι αναγκαία προϋπόθεση για την καλή υγεία και 

τα επιµέρους προϊόντα έχουν σχετική µόνον σηµασία στο πλαίσιο της συνολικής δίαιτας η 

οποία αποτελεί ένα από τους πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν την εκδήλωση 

ορισµένων ανθρώπινων ασθενειών. Άλλοι παράγοντες όπως η ηλικία, η γενετική 

προδιάθεση, το επίπεδο της φυσικής άσκησης, η κατανάλωση καπνού και άλλων εθιστικών 

ουσιών, η έκθεση στο περιβάλλον και το άγχος µπορούν να επηρεάσουν την εκδήλωση 

ανθρώπινων ασθενειών. Πρέπει συνεπώς να εφαρµόζονται ειδικές απαιτήσεις επισήµανσης 

όσον αφορά τους ισχυρισµούς που σχετίζονται µε τη µείωση του κινδύνου εκδήλωσης µιας 

ασθένειας. 

(28) Προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι οι ισχυρισµοί υγείας είναι αληθείς, σαφείς, αξιόπιστοι και 

χρήσιµοι στον καταναλωτή για την επιλογή µιας υγιεινής δίαιτας, η διατύπωση και η 

παρουσίαση των ισχυρισµών αυτών θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη στη γνώµη της Αρχής 

και στη µετέπειτα διαδικασία έγκρισης. 

(29) Ενίοτε µια επιστηµονική µόνον αξιολόγηση του κινδύνου δεν παρέχει όλες τις πληροφορίες 

στις οποίες θα πρέπει να βασίζεται µια απόφαση για τη διαχείριση του κινδύνου. Συνεπώς, 

θα πρέπει να λαµβάνονται υπόψη άλλοι θεµιτοί παράγοντες σχετικοί µε το υπό εξέταση 

θέµα. 

(30) Για λόγους διαφάνειας και για να αποφευχθούν οι πολλαπλές αιτήσεις για ισχυρισµούς που 

έχουν ήδη αξιολογηθεί, θα πρέπει να καταρτιστεί και να ενηµερώνεται από την Επιτροπή 

ένα δηµόσιο Μητρώο το οποίο περιέχει καταλόγους τέτοιων ισχυρισµών. 

(31) Για να παρακινηθεί η έρευνα και η ανάπτυξη στη γεωργική βιοµηχανία και τη βιοµηχανία 

τροφίµων, είναι σκόπιµο να προστατεύεται η ε επένδυση που πραγµατοποιούν οι καινοτόµοι 

επιχειρηµατίες για να συγκεντρώσουν τις πληροφορίες και τα στοιχεία που απαιτούνται για 

την τεκµηρίωση µιας αίτησης δυνάµει του παρόντος κανονισµού. Η προστασία αυτή θα 

πρέπει ωστόσο να είναι περιορισµένης χρονικής διάρκειας για να αποφεύγεται η περιττή 

επανάληψη µελετών και δοκιµών. 
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(32) Λόγω της ιδιαίτερης φύσης των τροφίµων που φέρουν ισχυρισµούς, τα αρµόδια για την 

παρακολούθησή τους όργανα θα πρέπει να διαθέτουν και άλλα µέσα πέραν των συνήθων 

ώστε να διευκολύνεται η αποτελεσµατική παρακολούθηση αυτών των προϊόντων. 

(33) Χρειάζονται επαρκή µεταβατικά µέτρα για να µπορέσουν οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 

τροφίµων να προσαρµοστούν στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού. 

(34) ∆εδοµένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισµού, ήτοι η διασφάλιση της αποτελεσµατικής 

λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ως προς τους ισχυρισµούς διατροφής και υγείας 

προσφέροντας παράλληλα και ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτού, δεν 

µπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη µέλη και µπορούν συνεπώς να επιτευχθούν 

καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα µπορεί να θεσπίζει µέτρα, σύµφωνα µε την 

αρχή της επικουρικότητας όπως καθορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης. Σύµφωνα µε την 

αρχή της αναλογικότητας, όπως καθορίζεται στο εν λόγω άρθρο, ο παρών κανονισµός δεν 

υπερβαίνει τα αναγκαία προς επίτευξη του στόχου αυτού. 

(35) Tα αναγκαία µέτρα για την υλοποίηση του παρόντος κανονισµού πρέπει να θεσπίζονται 

σύµφωνα µε την απόφαση του Συµβουλίου 1999/468/EΚ, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον 

καθορισµό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρµοδιοτήτων που ανατίθενται στην 

Επιτροπή1, 

ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

                                                 

1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Άρθρο 1 

Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής 

1. Ο παρών κανονισµός αποσκοπεί στην εναρµόνιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που έχουν σχέση µε τη χρήση των ισχυρισµών 

διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιµα ώστε να εξασφαλιστεί η 

αποτελεσµατική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και η παροχή υψηλού επιπέδου 

προστασίας του καταναλωτή. 

2. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στους ισχυρισµούς διατροφής και υγείας οι οποίοι 

διατυπώνονται στις εµπορικές ανακοινώσεις, είτε στην επισήµανση, είτε την παρουσίαση 

ή τη διαφήµιση των τροφίµων που διατίθενται ως έχουν στον τελικό καταναλωτή, 

συµπεριλαµβανοµένων των τροφίµων που διατίθενται στην αγορά ασυσκεύαστα ή χύδην. 

Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται επίσης στα τρόφιµα που προορίζονται για τον 

εφοδιασµό εστιατορίων, νοσοκοµείων, σχολείων, κυλικείων και παρόµοιων 

εγκαταστάσεων οµαδικής εστίασης. 

3. Ένα εµπορικό σήµα, εµπορική ονοµασία ή άλλη προσελκυστική ονοµασία, που 

εµφανίζεται στην επισήµανση, την παρουσίαση ή τη διαφήµιση ενός τροφίµου και µπορεί 

να εκλαµβάνεται ως ισχυρισµός διατροφής ή υγείας δύναται να χρησιµοποιείται χωρίς να 

υπόκειται στις διαδικασίες έγκρισης που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισµό, 

εφόσον συνοδεύεται κατά την επισήµανση, παρουσίαση ή διαφήµισή του, από έναν 

σχετικό ισχυρισµό διατροφής ή υγείας ο οποίος είναι σύµφωνος προς τον παρόντα 

κανονισµό. 
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4. Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη των ακόλουθων κοινοτικών 

διατάξεων: 

(α) οδηγία 89/398/ΕΟΚ και οδηγίες που εκδόθηκαν βάσει αυτής, 

(β) οδηγία 80/777/ΕΟΚ της 15ης Ιουλίου 1980 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των 

κρατών µελών σχετικά µε την εκµετάλλευση και τη θέση στο εµπόριο των φυσικών 

µεταλλικών νερών1, 

(γ) οδηγία 98/83/ΕΚ του Συµβουλίου, της 3ης Νοεµβρίου 1998, σχετικά µε την 

ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης2. 

Άρθρο 2 

Ορισµοί 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισµού: 

(α) ισχύουν οι ορισµοί των εννοιών «τρόφιµα», «υπεύθυνος επιχείρησης τροφίµων», 

«διάθεση στην αγορά», και «τελικός καταναλωτής» που περιέχονται στο άρθρο 2 και 

στο άρθρο 3 παράγραφοι 3, 8 και 18, του κανονισµού (EΚ) 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 ασφαλείας3 των τροφίµων, 

(β) ισχύει ο ορισµός της έννοιας «συµπλήρωµα διατροφής» που ορίζεται στην οδηγία 

2002/46/ΕΚ, 

(γ) ισχύουν οι ορισµοί των εννοιών «διατροφική επισήµανση», «πρωτεΐνες», 

«υδατάνθρακες», «σάκχαρα», «λιπαρά», «κορεσµένα», «µονοακόρεστα», 

«πολυακόρεστα», «εδώδιµες ίνες» της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ. 

                                                 

1 ΕΕ L 229, 30.8.1980, σ. 1. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό 
(EΚ) αριθ. 1882/2003. 

2 ΕΕ L 330, 5.12.1998, σ. 32. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό 
(EΚ) αριθ. 1882/2003. 

3 ΕΕ L 31, 1.2.2002, σ. 1. Κανονισµός όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισµό 
(EΚ) αριθ. 1642/2003 (ΕΕ L 245, 29.9.2003, σ. 4). 



 

 
9858/3/05 REV 3  GA/ch,aki,ra 14 
 DG I  EL 

(δ) ισχύει ο ορισµός της «επισήµανσης» ο οποίος περιέχεται στο άρθρο 1 

παράγραφος 3 α) της οδηγίας 2000/13/ΕΚ. 

2. Επίσης, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί: 

(1) «ισχυρισµός»: κάθε µήνυµα ή απεικόνιση, η οποία δεν είναι υποχρεωτική σύµφωνα 

µε την κοινοτική ή εθνική νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν εικαστικής, 

γραφικής ή συµβολικής απεικόνισης, υπό οποιαδήποτε µορφή, η οποία δηλώνει, 

υπονοεί ή οδηγεί στο συµπέρασµα ότι το τρόφιµο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, 

(2) «θρεπτική ουσία»: οι πρωτεΐνες, οι υδατάνθρακες, τα λιπαρά, οι εδώδιµες ίνες, το 

νάτριο, οι βιταµίνες και τα ανόργανα άλατα που απαριθµούνται στο Παράρτηµα της 

οδηγίας 90/496/EΟΚ, και ουσίες που ανήκουν σε µια από αυτές τις κατηγορίες, ή 

αποτελούν συστατικά τους, 

(3) «άλλη ουσία»: µία ουσία η οποία δεν είναι θρεπτική αλλά επιφέρει θρεπτικό ή 

φυσιολογικό αποτέλεσµα , 

(4) «ισχυρισµός διατροφής»: κάθε ισχυρισµός που δηλώνει, υπονοεί ή οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι ένα τρόφιµο διαθέτει ιδιαίτερες ευεργετικές θρεπτικές ιδιότητες 

λόγω : 

(α) της ενέργειας (θερµιδικής αξίας) που  

(i) παρέχει, 

(ii) παρέχει σε µειωµένο ή αυξηµένο ποσοστό, ή 

(iii) δεν παρέχει, ή/και 
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(β) των θρεπτικών και άλλων ουσιών που 

(i) περιέχει, 

(ii) περιέχει σε µειωµένο ή αυξηµένο ποσοστό, ή 

(iii) δεν περιέχει, 

(5) «ισχυρισµός υγείας»: κάθε ισχυρισµός που δηλώνει, υπονοεί ή οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι υπάρχει σχέση µεταξύ µιας κατηγορίας τροφίµων, ενός τροφίµου ή 

ενός συστατικού του και της υγείας, 

(6) «ισχυρισµός µείωσης του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας»: κάθε ισχυρισµός υγείας 

που δηλώνει, υπονοεί ή οδηγεί στο συµπέρασµα ότι η κατανάλωση µιας κατηγορίας 

τροφίµων, ενός τροφίµου ή ενός συστατικού του µειώνει σηµαντικά τον παράγοντα 

κινδύνου για την εκδήλωση µιας ανθρώπινης ασθένειας, 

(7) «Αρχή»: η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων που συστάθηκε µε 

τον κανονισµό (EΚ) αριθ. 178/2002. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Άρθρο 3 

Γενικές αρχές για όλους τους ισχυρισµούς 

Οι ισχυρισµοί διατροφής και υγείας µπορούν να χρησιµοποιούνται στην επισήµανση, την 
παρουσίαση και τη διαφήµιση των τροφίµων που διατίθενται στην αγορά εντός της Κοινότητας 
µόνον εάν συµµορφώνονται µε τον παρόντα κανονισµό. 
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Με την επιφύλαξη των οδηγιών 2000/13/EΚ και 84/450/EΟΚ, η χρήση των ισχυρισµών διατροφής 
και υγείας δεν πρέπει: 

(α) να είναι ψευδής, διφορούµενη ή παραπλανητική, 

(β) να δηµιουργεί αµφιβολίες σχετικά µε την ασφάλεια ή/και τη θρεπτική επάρκεια των άλλων 

τροφίµων, 

(γ) να ενθαρρύνει ή να εµφανίζει ως αποδεκτή την υπερβολική κατανάλωση ενός τροφίµου, 

(δ) να δηλώνει, να υποδηλώνει ή να υπονοεί ότι µια ισορροπηµένη και ποικίλη διατροφή δεν 

µπορεί να παρέχει επαρκείς ποσότητες των θρεπτικών ουσιών γενικά. Παρεκκλίσεις στην 

περίπτωση των θρεπτικών ουσιών για τις οποίες η ισορροπηµένη και ποικίλη διατροφή δεν 

µπορεί να παρέχει επαρκείς ποσότητες, καθώς και οι όροι εφαρµογής τους, µπορούν να 

θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2, λαµβάνοντας υπόψη τις 

ιδιαιτερότητες στα κράτη µέλη, 

(ε) να αναφέρεται σε αλλαγές των λειτουργιών του οργανισµού, οι οποίες θα µπορούσαν να 

προκαλέσουν αισθήµατα φόβου στον καταναλωτή ή να εκµεταλλευθούν το φόβο του, είτε 

µέσω λεκτικών, είτε εικαστικών, γραφικών ή συµβολικών παραστάσεων. 

Άρθρο 4 

Προϋποθέσεις για τη χρήση των ισχυρισµών διατροφής και υγείας 

1. Έως τις …*, η Επιτροπή καθορίζει, µε τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2 ειδικά 

περιγράµµατα θρεπτικών συστατικών (nutrient profile) και τους όρους χρήσης τους, 

συµπεριλαµβανοµένων των εξαιρέσεων, που πρέπει να τηρούνται για τη χρήση 

ισχυρισµών διατροφής ή υγείας στα τρόφιµα ή /και στις κατηγορίες τροφίµων. 

                                                 

* 24 µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού. 
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Αυτά τα περιγράµµατα των θρεπτικών συστατικών που καθορίζονται για τα τρόφιµα ή/και 

για ορισµένες κατηγορίες τροφίµων, καθώς και οι όροι χρήσης ενός ισχυρισµού διατροφής 

και υγείας σύµφωνα µε τα περιγράµµατα των θρεπτικών συστατικών, θεσπίζονται 

λαµβάνοντας υπόψη ιδιαίτερα : 

(α) τις ποσότητες ορισµένων θρεπτικών και άλλων ουσιών που περιέχονται στο 

τρόφιµο, όπως τα λιπαρά, τα κορεσµένα λιπαρά οξέα, τα trans-λιπαρά οξέα, τα 

σάκχαρα και το αλάτι/νάτριο, 

(β) το ρόλο και τη σηµασία του τροφίµου (ή των κατηγοριών τροφίµων) στη δίαιτα του 

πληθυσµού εν γένει ή, ανάλογα µε την περίπτωση, ορισµένων οµάδων κινδύνου 

συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών, 

(γ) τη γενική θρεπτική σύνθεση του τροφίµου και την παρουσία θρεπτικών ουσιών οι 

οποίες έχει αποδειχθεί επιστηµονικώς ότι επηρεάζουν την υγεία. 

Τα περιγράµµατα των θρεπτικών συστατικών βασίζονται στις επιστηµονικές γνώσεις 

σχετικά µε τη δίαιτα και τη διατροφή καθώς και τη σχέση τους µε την υγεία. 

Για τον καθορισµό των περιγραµµάτων των θρεπτικών συστατικών, η Επιτροπή ζητά από 

την Αρχή να παράσχει, εντός 12 µηνών, σχετική επιστηµονική γνώµη, εστιαζόµενη ιδίως 

στα εξής: 

(i) εάν τα περιγράµµατα θα πρέπει να καθορίζονται για τα τρόφιµα εν γένει ή/ και για 

κατηγορίες τροφίµων 

(ii) την επιλογή και την ισορροπία των θρεπτικών ουσιών που πρέπει να λαµβάνονται 

υπόψη 

(iii) την επιλογή της ποσότητας αναφοράς /της βάσης για τα περιγράµµατα 

(iv) τη µέθοδο υπολογισµού των περιγραµµάτων, και 

(v) τη δοκιµή ενός προτεινόµενου συστήµατος. 
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Κατά τον καθορισµό των περιγραµµάτων των θρεπτικών συστατικών, η Επιτροπή 

πραγµατοποιεί διαβουλεύσεις µε τους ενδιαφεροµένους, ιδίως δε µε τους υπεύθυνους των 

επιχειρήσεων τροφίµων και τις οργανώσεις καταναλωτών. 

Τα περιγράµµατα των θρεπτικών συστατικών και οι προϋποθέσεις χρήσης τους 

επικαιροποιούνται µε τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2 λαµβάνοντας υπόψη τις 

σχετικές επιστηµονικές εξελίξεις. 

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, επιτρέπονται οι ισχυρισµοί διατροφής που 

αναφέρονται στη µείωση των λιπαρών, κορεσµένων λιπαρών οξέων, trans-λιπαρών οξέων, 

σακχάρων και αλατιού/νατρίου χωρίς να γίνεται αναφορά στο περίγραµµα για την ή τις 

συγκεκριµένες θρεπτικές ουσίες για τις οποίες διατυπώνεται ο ισχυρισµός, εφόσον 

συµµορφώνονται µε τους όρους του παρόντος κανονισµού. 

3. Τα ποτά µε περιεκτικότητα σε αιθανόλη άνω του 1,2% κατ’ όγκο δεν φέρουν : 

(α) ισχυρισµούς υγείας, 

(β) ισχυρισµούς διατροφής, εκτός από αυτούς που αναφέρονται σε µείωση της 

περιεκτικότητας σε αιθανόλη ή της ενεργειακής αξίας. 

4. Ελλείψει συγκεκριµένων κοινοτικών κανόνων σχετικά µε τους ισχυρισµούς διατροφής που 

αναφέρονται σε µείωση της περιεκτικότητας ή απουσία αιθανόλης ή σε µειωµένη ή 

µηδενική ενεργειακή αξία σε ποτά τα οποία, κανονικά, περιέχουν αιθανόλη, επιτρέπεται 

να εφαρµόζονται εθνικοί κανόνες τηρουµένης της Συνθήκης. 

5. Τρόφιµα ή κατηγορίες τροφίµων, άλλα από εκείνα που αναφέρονται στην παράγραφο 3, 

για τα οποία οι ισχυρισµοί διατροφής και υγείας πρέπει να περιοριστούν ή να 

απαγορευθούν, µπορούν να καθορισθούν µε τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2 

και σύµφωνα µε τις επιστηµονικές ενδείξεις. 
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Άρθρο 5 

Γενικοί όροι 

1. Η χρήση ισχυρισµών διατροφής και υγείας επιτρέπεται µόνον εάν πληρούνται οι 

ακόλουθοι όροι  

(α) η παρουσία, η απουσία ή η µειωµένη περιεκτικότητα, σε ένα τρόφιµο ή µια 

κατηγορία τροφίµων, της θρεπτικής ή άλλης ουσίας για την οποία γίνεται ο 

ισχυρισµός έχει αποδεδειγµένα ευεργετικό θρεπτικό ή φυσιολογικό αποτέλεσµα, 

σύµφωνα µε γενικώς αποδεκτά επιστηµονικά δεδοµένα, 

(β) η θρεπτική ή άλλη ουσία για την οποία γίνεται ο ισχυρισµός : 

(i) περιέχεται στο τελικό προϊόν σε σηµαντική ποσότητα όπως ορίζεται στην 

κοινοτική νοµοθεσία ή, όπου δεν υπάρχουν τέτοιοι κανόνες, σε ποσότητα που 

θα επιφέρει το θρεπτικό ή φυσιολογικό αποτέλεσµα που δηλώνει ο ισχυρισµός 

σύµφωνα µε γενικώς αποδεκτά επιστηµονικά δεδοµένα· ή 

(ii) δεν περιέχεται ή περιέχεται σε µειωµένη ποσότητα η οποία επιφέρει το 

θρεπτικό ή φυσιολογικό αποτέλεσµα που δηλώνει ο ισχυρισµός σύµφωνα µε 

γενικώς αποδεκτά επιστηµονικά δεδοµένα· 

(γ) κατά περίπτωση, η θρεπτική ή άλλη ουσία για την οποία διατυπώνεται ο ισχυρισµός 

είναι σε µορφή που µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον οργανισµό· 
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(δ) η ποσότητα του προϊόντος που ευλόγως αναµένεται να καταναλωθεί παρέχει 

σηµαντική ποσότητα της θρεπτικής ή άλλης ουσίας για την οποία διατυπώνεται ο 

ισχυρισµός, όπως ορίζεται στην κοινοτική νοµοθεσία ή, όταν δεν υπάρχουν τέτοιοι 

κανόνες, σηµαντική ποσότητα που θα επιφέρει το θρεπτικό ή φυσιολογικό 

αποτέλεσµα που δηλώνει ο ισχυρισµός σύµφωνα µε γενικώς αποδεκτά επιστηµονικά 

δεδοµένα. 

(ε) συµµόρφωση µε τους ειδικούς όρους που καθορίζονται στο Κεφάλαιο III ή στο 

Κεφάλαιο IV, αντιστοίχως. 

2. Η χρήση ισχυρισµών διατροφής και υγείας επιτρέπεται µόνον εάν ο µέσος καταναλωτής 

αναµένεται να κατανοεί τα ευεργετικά αποτελέσµατα όπως αυτά διατυπώνονται στον 

ισχυρισµό. 

3. Οι ισχυρισµοί διατροφής και υγείας αναφέρονται σε τρόφιµα έτοιµα προς κατανάλωση 

σύµφωνα µε τις οδηγίες του παρασκευαστή. 

Άρθρο 6 

Επιστηµονική τεκµηρίωση των ισχυρισµών 

1. Οι ισχυρισµοί διατροφής και υγείας βασίζονται και τεκµηριώνονται από γενικώς αποδεκτά 

επιστηµονικά δεδοµένα. 

2. Ο υπεύθυνος της επιχείρησης τροφίµων που χρησιµοποιεί ένα ισχυρισµό διατροφής ή 

υγείας αιτιολογεί τη χρήση του ισχυρισµού αυτού. 

3. Οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών µπορούν να ζητούν από τον υπεύθυνο της 

επιχείρησης τροφίµων ή το άτοµο που διαθέτει ένα προϊόν στην αγορά να προσκοµίσει 

όλα τα σχετικά στοιχεία και δεδοµένα που αποδεικνύουν τη συµµόρφωση µε τον παρόντα 

κανονισµό. 
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Άρθρο 7 

∆ιατροφικές πληροφορίες 

Η υποχρέωση και ο τρόπος παροχής πληροφοριών σύµφωνα µε την οδηγία 90/496/ΕΟΚ όταν 

διατυπώνεται ισχυρισµός διατροφής, εφαρµόζονται κατ’αναλογίαν όταν διατυπώνεται ισχυρισµός 

υγείας, εξαιρουµένης της γενικής διαφήµισης. Ωστόσο, οι πληροφορίες που παρέχονται πρέπει να 

είναι εκείνες της Οµάδας 2, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ.  

Επιπροσθέτως, και κατά περίπτωση, η ποσότητα ή οι ποσότητες των ουσιών στις οποίες 

διατυπώνεται ο ισχυρισµός διατροφής ή υγείας, οι οποίες δεν εµφανίζονται στη διατροφική 

επισήµανση, αναγράφονται επίσης στο ίδιο οπτικό πεδίο µε τις διατροφικές πληροφορίες και 

εκφράζονται σύµφωνα µε το άρθρο 6 της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ.  

Για τα συµπληρώµατα διατροφής, οι διατροφικές πληροφορίες παρέχονται σύµφωνα µε το άρθρο 8 
της οδηγίας 2002/46/ΕΚ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ 

Άρθρο 8 

Ειδικοί όροι 

1. Οι ισχυρισµοί διατροφής επιτρέπονται µόνον εάν απαριθµούνται στο Παράρτηµα και είναι 

σύµφωνοι µε τους όρους του παρόντος κανονισµού. 
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2. Οι τροποποιήσεις του Παραρτήµατος θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 24 

παράγραφος 2 και, όπου ενδείκνυται, ύστερα από διαβούλευση µε την Αρχή. 

Άρθρο 9 

Συγκριτικοί ισχυρισµοί 

1. Με την επιφύλαξη της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ, µπορεί να γίνεται σύγκριση µόνον µεταξύ 

τροφίµων της ίδιας κατηγορίας, λαµβάνοντας υπόψη µία σειρά τροφίµων της εν λόγω 

κατηγορίας. Η διαφορά στην ποσότητα µιας θρεπτικής ουσίας ή/και της ενεργειακής αξίας 

πρέπει να αναφέρεται, και η σύγκριση πρέπει να αφορά την ίδια ποσότητα τροφίµου. 

2. Οι συγκριτικοί ισχυρισµοί διατροφής συγκρίνουν τη σύνθεση του εν λόγω τροφίµου µε 

µια σειρά τροφίµων της ίδιας κατηγορίας, η σύνθεση των οποίων δεν τους επιτρέπει να 

φέρουν ισχυρισµό, συµπεριλαµβανοµένων των τροφίµων άλλων εµπορικών ονοµάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΥΓΕΙΑΣ 

Άρθρο 10 

Ειδικοί όροι 

1. Οι ισχυρισµοί υγείας απαγορεύονται εκτός εάν συµµορφώνονται µε τις γενικές απαιτήσεις 

του Κεφαλαίου ΙΙ και τις ειδικές απαιτήσεις του παρόντος κεφαλαίου και έχουν εγκριθεί 

σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό και περιλαµβάνονται στους καταλόγους 

εγκεκριµένων ισχυρισµών που προβλέπονται στα άρθρα 13 και 14. 

2. Οι ισχυρισµοί υγείας επιτρέπονται µόνον εφόσον στην επισήµανση ή, εάν δεν υπάρχει 

επισήµανση, στην παρουσίαση και τη διαφήµιση, περιλαµβάνονται οι ακόλουθες 

πληροφορίες : 

(α) δήλωση που να επισηµαίνει τη σπουδαιότητα µιας ποικίλης και ισορροπηµένης 

διατροφής και ενός υγιεινού τρόπου ζωής, 

(β) η ποσότητα του τροφίµου και ο τρόπος κατανάλωσης που απαιτούνται ώστε να 

επιτευχθεί το ευεργετικό αποτέλεσµα που δηλώνει ο ισχυρισµός, 

(γ) κατά περίπτωση, δήλωση προς τα άτοµα που πρέπει να αποφεύγουν την 

κατανάλωση του τροφίµου, και 

(δ) κατάλληλη προειδοποίηση για τα προϊόντα που ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο για 

την υγεία σε περίπτωση υπερβολικής κατανάλωσής τους. 
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3. Η αναφορά σε γενικά, µη προσδιοριζόµενα, ευεργετικά αποτελέσµατα της θρεπτικής 

ουσίας ή του τροφίµου στο σύνολο της υγείας ή στην ευεξία ως αποτέλεσµα µίας καλής 

κατάστασης υγείας επιτρέπεται να γίνεται µόνον εάν συνοδεύεται από ένα συγκεκριµένο 

ισχυρισµό υγείας ο οποίος περιλαµβάνεται στους καταλόγους που προβλέπονται στο 

άρθρο 13 ή 14. 

4. Κατά περίπτωση, κατευθυντήριες γραµµές για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου 

καθορίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2, και εφόσον απαιτείται, 

ύστερα από διαβούλευση µε τους ενδιαφεροµένους, ιδιαίτερα µε τους υπευθύνους των 

επιχειρήσεων τροφίµων και τις οµάδες καταναλωτών. 

Άρθρο 11 

Εθνικές ιατρικές ενώσεις και ιδρύµατα υγείας 

Ελλείψει ειδικών κοινοτικών κανόνων όσον αφορά τις συστάσεις ή εγκρίσεις από εθνικές ιατρικές 

ενώσεις και ιδρύµατα που σχετίζονται µε την υγεία, δύνανται να εφαρµόζονται σχετικοί εθνικοί 

κανόνες τηρουµένης της Συνθήκης. 

Άρθρο 12 

Περιορισµοί της χρήσης ορισµένων ισχυρισµών υγείας 

∆εν επιτρέπονται οι ισχυρισµοί: 

(α) που υπονοούν ότι µπορεί να επηρεαστεί η υγεία από τη µη κατανάλωση του τροφίµου, 

(β) που αναφέρονται στο ρυθµό ή την ποσότητα απώλειας βάρους. 

(γ) που αναφέρονται σε συστάσεις µεµονωµένων ιατρών ή επαγγελµατιών στον τοµέα της 

υγείας και άλλων ενώσεων που δεν αναφέρονται στο άρθρο 11. 
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Άρθρο 13 

Ισχυρισµοί υγείας εξαιρουµένων εκείνων που αναφέρονται 

στη µείωση του κινδύνου εκδήλωσης µίας ασθένειας 

1. Οι ισχυρισµοί υγείας οι οποίοι περιγράφουν ή αναφέρονται: 

(α) στο ρόλο µιας θρεπτικής ή άλλης ουσίας στην αύξηση, την ανάπτυξη και τις 

λειτουργίες του οργανισµού, ή 

(β) σε ψυχολογικές λειτουργίες και λειτουργίες συµπεριφοράς, ή 

(γ) µε την επιφύλαξη της οδηγίας 96/8/ΕΚ, σε αδυνάτισµα ή σε έλεγχο του βάρους ή σε 

µείωση του αισθήµατος πείνας ή σε αύξηση του αισθήµατος κορεσµού ή σε µείωση 

της διαθέσιµης ενέργειας από τη δίαιτα, 

και οι οποίοι περιλαµβάνονται στον κατάλογο που προβλέπεται στην παράγραφο 3, 

επιτρέπονται χωρίς τη διαδικασία έγκρισης των άρθρων 15 έως 18, εφόσον: 

(i) βασίζονται σε γενικώς αποδεκτά επιστηµονικά στοιχεία, και 

(ii) είναι ευκόλως κατανοητοί από το µέσο καταναλωτή. 

2. Τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή καταλόγους µε ισχυρισµούς, όπως αναφέρεται 

στην παράγραφο 1 το αργότερο έως ...∗, συνοδευόµενους από τους σχετικούς όρους και 

από αναφορές στη σχετική επιστηµονική αιτιολόγηση. 

                                                 

∗ ΕΕ: Τελευταία ηµέρα του µήνα έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού + 1 έτος. 



 

 
9858/3/05 REV 3  GA/ch,aki,ra 26 
 DG I  EL 

3. Ύστερα από διαβούλευση µε την Αρχή, η Επιτροπή θεσπίζει, µε τη διαδικασία του 

άρθρου 24 παράγραφος 2, κοινοτικό κατάλογο επιτρεπόµενων ισχυρισµών, όπως 

αναφέρεται στην παράγραφο 1, καθώς και όλους τους αναγκαίους όρους για τη χρήση 

αυτών των ισχυρισµών, το αργότερο έως ….∗∗. 

4. Τυχόν µεταβολές του καταλόγου που αναφέρεται στην παράγραφο 3, που βασίζονται σε 

γενικώς αποδεκτά επιστηµονικά δεδοµένα, θεσπίζονται µε τη διαδικασία του άρθρου 24 

παράγραφος 2, ύστερα από διαβούλευση µε την Αρχή, µε πρωτοβουλία της Επιτροπής ή 

ύστερα από αίτηµα ενός κράτους µέλους. 

5. Οι προσθήκες ισχυρισµών στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 3, που 

βασίζονται σε νέα επιστηµονικά στοιχεία ή/ και περιλαµβάνουν αίτηµα προστασίας 

δεδοµένων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, εγκρίνονται µε τη διαδικασία των άρθρων 15 

έως 18. 

Άρθρο 14 

Ισχυρισµοί για τη µείωση του κινδύνου εκδήλωσης µιας ασθένειας 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 1 β) της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, οι ισχυρισµοί 

για τη µείωση του κινδύνου εκδήλωσης µιας ασθένειας επιτρέπονται εφόσον έχουν 

εγκριθεί µε τη διαδικασία των άρθρων 15 έως 18 του παρόντος κανονισµού προκειµένου 

να περιληφθούν σε ένα κοινοτικό κατάλογο των επιτρεπόµενων ισχυρισµών καθώς και 

όλους τους αναγκαίους όρους για τη χρήση των ισχυρισµών αυτών. 

2. Εκτός από τις γενικές απαιτήσεις του παρόντος κανονισµού και τις ειδικές απαιτήσεις της 

παραγράφου 1, για τους ισχυρισµούς που αφορούν τη µείωση του κινδύνου εκδήλωσης 

µιας ασθένειας, στην επισήµανση ή, εάν δεν υπάρχει επισήµανση, στην παρουσίαση ή τη 

διαφήµιση πρέπει να υπάρχει επίσης δήλωση ότι η ασθένεια, στην οποία αναφέρεται ο 

ισχυρισµός, έχει πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου και ότι η µεταβολή ενός από αυτούς 

ενδέχεται να έχει ή να µην έχει ευεργετικό αποτέλεσµα. 

                                                 

∗∗ ΕΕ: Τελευταία ηµέρα του µήνα έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού + 3 έτη. 
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Άρθρο 15 

Αίτηση έγκρισης 

1. Όταν γίνεται παραποµπή στο παρόν άρθρο, υποβάλλεται αίτηση έγκρισης σύµφωνα µε τις 

ακόλουθες παραγράφους. 

2. Η αίτηση υποβάλλεται στην αρµόδια εθνική αρχή ενός κράτους µέλους. 

(α) Η αρµόδια εθνική αρχή: 

(i) βεβαιώνει γραπτώς για την παραλαβή της αίτησης εντός 14 ηµερών από την 

παραλαβή της. Στη γνωστοποίηση αναφέρεται η ηµεροµηνία παραλαβής της 

αίτησης, 

(ii) ενηµερώνει χωρίς καθυστέρηση την Αρχή, και 

(iii) διαβιβάζει στην Αρχή την αίτηση καθώς και κάθε συνοδευτική πληροφορία 

που έχει υποβάλει ο αιτών, 
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(β) Η Αρχή: 

(i) ενηµερώνει χωρίς καθυστέρηση τα άλλα κράτη µέλη και την Επιτροπή για την 

αίτηση και τους διαβιβάζει την αίτηση καθώς και κάθε συνοδευτική 

πληροφορία που έχει υποβάλει ο αιτών, 

(ii) δηµοσιοποιεί την περίληψη της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 3, ζ). 

3. Η αίτηση περιλαµβάνει τα εξής : 

(α) όνοµα και διεύθυνση του αιτούντος, 

(β) τη θρεπτική ή άλλη ουσία, ή το τρόφιµο ή την κατηγορία τροφίµου σχετικά µε το 

οποίο διατυπώνεται ο ισχυρισµός υγείας, καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

του, 

(γ) αντίγραφο των µελετών, συµπεριλαµβανοµένων, εάν υπάρχουν, ανεξάρτητων 

µελετών αξιολογηµένων από επιτροπές κρίσεως, οι οποίες έχουν διεξαχθεί όσον 

αφορά τον ισχυρισµό υγεία καθώς και κάθε άλλο διαθέσιµο υλικό που αποδεικνύει 

ότι ο ισχυρισµός υγείας είναι σύµφωνος µε τα κριτήρια του παρόντος κανονισµού, 

(δ) ανάλογα µε την περίπτωση, ένδειξη σχετικά µε τις πληροφορίες που πρέπει να 

θεωρούνται ως βιοµηχανική ιδιοκτησία συνοδευόµενη από τη σχετική αιτιολόγηση, 

(ε) αντίγραφο άλλων επιστηµονικών µελετών που αφορούν τον εν λόγω ισχυρισµό 

υγείας, 

(στ) πρόταση της διατύπωσης του ισχυρισµού υγείας του οποίου ζητείται έγκριση, 

συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των συγκεκριµένων όρων χρήσης, 

(ζ) περίληψη της αίτησης. 
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4. Η Επιτροπή, ύστερα από διαβούλευση µε την Αρχή, θεσπίζει µε τη διαδικασία του 

άρθρου 24 παράγραφος 2, εκτελεστικούς κανόνες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, 

περιλαµβανοµένων των κανόνων για την προετοιµασία και την παρουσίαση της αίτησης. 

5. Πριν από την …*, η Αρχή δηµοσιεύει λεπτοµερείς οδηγίες για να βοηθήσει τους αιτούντες 

όσον αφορά την προετοιµασία και την παρουσίαση των αιτήσεων. 

Άρθρο 16 

Γνώµη της Αρχής 

1. Για να διατυπώσει τη γνώµη της, η Αρχή οφείλει να τηρεί προθεσµία έξι µηνών από την 

ηµεροµηνία παραλαβής µιας έγκυρης αίτησης. Η προθεσµία παρατείνεται αν η Αρχή 

ζητήσει από τον αιτούντα συµπληρωµατικές πληροφορίες, όπως προβλέπεται στην 

παράγραφο 2. 

2. Η Αρχή ή µια αρµόδια εθνική αρχή µέσω της Αρχής µπορεί, ανάλογα µε την περίπτωση, 

να ζητά από τον αιτούντα να συµπληρώσει τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτηση εντός 

συγκεκριµένης προθεσµίας. 

3. Για την προετοιµασία της γνώµης της, η Αρχή : 

(α) ελέγχει ότι η προτεινόµενη διατύπωση του ισχυρισµού υγείας αποδεικνύεται από 

επιστηµονικά στοιχεία, 

(β) εξετάζει εάν η διατύπωση του ισχυρισµού υγείας είναι σύµφωνη µε τα κριτήρια του 

παρόντος κανονισµού, 

(γ) διατυπώνει γνώµη ως προς το αν η προτεινόµενη διατύπωση του ισχυρισµού υγείας 

είναι κατανοητή και αντιληπτή από τον µέσο καταναλωτή. 

                                                 

* Πρώτη ηµέρα του 6ου µηνός από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισµού. 
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4. Σε περίπτωση γνωµοδότησης υπέρ της έγκρισης του ισχυρισµού υγείας, η γνώµη 

περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

(α) όνοµα και διεύθυνση του αιτούντος, 

(β) τη θρεπτική ή άλλη ουσία ή το τρόφιµο ή την κατηγορία τροφίµων για το οποίο 

πρόκειται να διατυπωθεί ο ισχυρισµός καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, 

(γ) τη συνιστώµενη διατύπωση του προτεινόµενου ισχυρισµού υγείας, καθώς και, κατά 

περίπτωση, τους ειδικούς όρους χρήσης, 

(δ) κατά περίπτωση, τους όρους ή τους περιορισµούς χρήσης του τροφίµου ή/και µία 

πρόσθετη δήλωση ή προειδοποίηση που πρέπει να συνοδεύει τον ισχυρισµό υγείας 

στην επισήµανση και στη διαφήµιση. 

5. Η Αρχή διαβιβάζει τη γνώµη της στην Επιτροπή, στα κράτη µέλη και στον αιτούντα, 

συµπεριλαµβανοµένης της έκθεσης στην οποία περιγράφεται η αξιολόγησή της σχετικά µε 

τον ισχυρισµό υγείας και παρατίθεται η αιτιολόγηση της γνώµης της καθώς και οι 

πληροφορίες στις οποίες βασίζεται η γνώµη αυτή. 

6. Η Αρχή δηµοσιοποιεί τη γνώµη της, σύµφωνα µε το άρθρο 38 παράγραφος 1 του 

κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002. 

Ο αιτών ή το κοινό µπορούν να διαβιβάζουν σχόλια στην Επιτροπή εντός 30 ηµερών από 

την εν λόγω δηµοσίευση. 
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Άρθρο 17 

Κοινοτική έγκριση 

1. Εντός τριών µηνών από την παραλαβή της γνώµης της Αρχής, η Επιτροπή υποβάλει στην 

επιτροπή η οποία αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 σχέδιο απόφασης για τον 

κατάλογο επιτρεπόµενων ισχυρισµών υγείας, συνεκτιµώντας τη γνώµη της Αρχής, κάθε 

συναφή διάταξη του κοινοτικού δικαίου και άλλους θεµιτούς παράγοντες που αφορούν το 

εξεταζόµενο θέµα. Εάν το σχέδιο απόφασης δεν είναι σύµφωνο µε τη γνώµη της Αρχής, η 

Επιτροπή υποβάλει αιτιολόγηση των διαφορών. 

2. Κάθε σχέδιο απόφασης για την τροποποίηση του καταλόγου των επιτρεπόµενων 

ισχυρισµών υγείας περιλαµβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 16 

παράγραφος 4. 

3. Η τελική απόφαση για την αίτηση λαµβάνεται µε τη διαδικασία του άρθρου 24 

παράγραφος 2. 

4. Η Επιτροπή ενηµερώνει χωρίς καθυστέρηση τον αιτούντα για την απόφαση που ελήφθη 

και δηµοσιεύει λεπτοµερή στοιχεία της απόφασης στην Επίσηµη Εφηµερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

5. Οι ισχυρισµοί υγείας που περιλαµβάνονται στους καταλόγους που προβλέπονται στα 

άρθρα 13 και 14 επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται, σύµφωνα µε τους όρους που ισχύουν 

γι’ αυτούς, από οποιονδήποτε υπεύθυνο επιχείρησης τροφίµων, εάν δεν περιορίζεται η 

χρήση τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20. 

6. Η χορήγηση έγκρισης δεν περιορίζει τη γενική αστική και ποινική ευθύνη οποιουδήποτε 

υπεύθυνου επιχείρησης τροφίµων όσον αφορά το εν λόγω τρόφιµο. 
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Άρθρο 18 

Τροποποίηση, αναστολή και ανάκληση εγκρίσεων 

1. Ο αιτών/χρήστης ισχυρισµού που περιλαµβάνεται σε ένα από τους καταλόγους που 

προβλέπονται στα άρθρα 13 και 14 µπορεί να υποβάλλει αίτηση για τροποποίηση του 

αντίστοιχου καταλόγου. Η διαδικασία των άρθρων 15 έως 17 εφαρµόζεται κατ’ 

αναλογίαν. 

2. Ιδία πρωτοβουλία ή ύστερα από αίτηµα ενός κράτους µέλους ή της Επιτροπής, η Αρχή 

διατυπώνει γνώµη για το κατά πόσον ένας ισχυρισµός υγείας, ο οποίος περιλαµβάνεται 

στον κατάλογο των άρθρων 13 και 14, εξακολουθεί να πληροί τους όρους του παρόντος 

κανονισµού. 

Η Αρχή διαβιβάζει πάραυτα τη γνώµη της στην Επιτροπή, στα κράτη µέλη και, κατά 

περίπτωση, στον αρχικό αιτούντα του εν λόγω ισχυρισµού. Η Αρχή δηµοσιοποιεί τη 

γνώµη της, σύµφωνα µε το άρθρο 38 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 178/2002. 

Ο αιτών/χρήστης ή ένα µέλος του κοινού µπορεί να διαβιβάσει σχόλια στην Επιτροπή 

εντός 30 ηµερών από την εν λόγω δηµοσίευση. 

Η Επιτροπή εξετάζει τη γνώµη της Αρχής και τα τυχόν ληφθέντα σχόλια το συντοµότερο 

δυνατόν. Εφόσον απαιτείται, η έγκριση τροποποιείται, αναστέλλεται ή ανακαλείται µε τη 

διαδικασία του άρθρου 17. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 19 

Κοινοτικό µητρώο 

1. Η Επιτροπή θεσπίζει και τηρεί κοινοτικό µητρώο ισχυρισµών διατροφής και υγείας, 

εφεξής καλούµενο «Μητρώο». 

2. Το Μητρώο περιλαµβάνει τα εξής: 

(α) τους ισχυρισµούς διατροφής και τους όρους που ισχύουν γι αυτούς, όπως 

προβλέπεται στο Παράρτηµα, 

(β) τους περιορισµούς που θεσπίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος 5, 

(γ) τους εγκεκριµένους ισχυρισµούς υγείας και τους όρους που ισχύουν γι’ αυτούς και 

προβλέπονται στο άρθρο 13 παράγραφος 3, το άρθρο 14 παράγραφος 1, το άρθρο 18 

παράγραφος 2, το άρθρο 20, το άρθρο 23 παράγραφος 2, το άρθρο 27 και τα εθνικά 

µέτρα του άρθρου 22 παράγραφος 3, 

(δ) τον κατάλογο των απορριφθέντων ισχυρισµών υγείας και τους λόγους απόρριψής 

τους. 

Οι ισχυρισµοί υγείας οι οποίοι εγκρίνονται βάσει δεδοµένων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 

καταχωρούνται σε χωριστό παράρτηµα του Μητρώου, µε τις ακόλουθες πληροφορίες: 

(1) την ηµεροµηνία έγκρισης του ισχυρισµού υγείας από την Επιτροπή και το όνοµα του 

αρχικού αιτούντος στον οποίο χορηγήθηκε η έγκριση· 

(2) ότι η Επιτροπή ενέκρινε τον ισχυρισµό υγείας βάσει δεδοµένων βιοµηχανικής 

ιδιοκτησίας· 
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(3) ότι ο ισχυρισµός υγείας έχει περιορισµένη χρήση, εκτός αν ένας επόµενος αιτών 

λάβει έγκριση για τον ισχυρισµό χωρίς αναφορά στα δεδοµένα βιοµηχανικής 

ιδιοκτησίας του αρχικού αιτούντος. 

3. Το Μητρώο δηµοσιοποιείται. 

Άρθρο 20 

Προστασία δεδοµένων 

1. Τα επιστηµονικά στοιχεία και οι λοιπές πληροφορίες της αίτησης που απαιτούνται 

σύµφωνα µε το άρθρο 15 παράγραφος 2 δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν προς όφελος 

του εποµένου αιτούντος για περίοδο επτά ετών από την ηµεροµηνία έγκρισης, εκτός αν ο 

επόµενος αιτών έχει συµφωνήσει µε τον προηγούµενο αιτούντα ότι αυτά τα στοιχεία και οι 

πληροφορίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν, όταν: 

(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) ο ισχυρισµός υγείας δεν θα µπορούσε να είχε εγκριθεί χωρίς την υποβολή των 

δεδοµένων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας από τον προηγούµενο αιτούντα. 
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2. Έως τη λήξη της περιόδου των επτά ετών που ορίζεται στην παράγραφο 1, κανείς 

επόµενος αιτών δεν έχει το δικαίωµα να επικαλείται δεδοµένα που έχουν χαρακτηριστεί 

ως βιοµηχανική ιδιοκτησία από προηγούµενο αιτούντα, εκτός εάν, και έως ότου, η 

Επιτροπή λάβει απόφαση για το κατά πόσον ένας ισχυρισµός θα µπορούσε να περιληφθεί 

ή να έχει περιληφθεί στον κατάλογο που προβλέπεται στο άρθρο 14 ή, ανάλογα µε την 

περίπτωση, στο άρθρο 13 χωρίς την υποβολή δεδοµένων χαρακτηρισθέντων ως 

βιοµηχανική ιδιοκτησία από τον προηγούµενο αιτούντα. 

Άρθρο 21 

Εθνικές διατάξεις 

Με την επιφύλαξη της Συνθήκης, και ιδίως των άρθρων 28 και 30, τα κράτη µέλη δεν επιτρέπεται 

να περιορίζουν ή να απαγορεύουν την εµπορία ή τη διαφήµιση τροφίµων που συµµορφώνονται µε 

τον παρόντα κανονισµό µε την εφαρµογή µη εναρµονισµένων εθνικών διατάξεων που διέπουν 

ισχυρισµούς που διατυπώνονται σε ορισµένα τρόφιµα ή στα τρόφιµα γενικώς. 

Άρθρο 22 

∆ιαδικασία κοινοποίησης 

1. Εάν ένα κράτος µέλος κρίνει αναγκαία τη θέσπιση νέας νοµοθεσίας, κοινοποιεί τα 

προβλεπόµενα µέτρα στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη µέλη και αναφέρει τους λόγους 

που τα αιτιολογούν. 
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2. Η Επιτροπή συµβουλεύεται την Μόνιµη Επιτροπή για την Τροφική Αλυσίδα και την 

Υγεία των Ζώων, που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 58 παράγραφος 1 του κανονισµού 

(ΕΚ) αριθ. 178/2002 (εφεξής καλούµενη «η επιτροπή»), εάν κρίνει ότι η διαβούλευση 

αυτή είναι χρήσιµη ή εάν το ζητήσει ένα κράτος µέλος, και γνωµοδοτεί για τα 

προβλεπόµενα µέτρα. 

3. Το εν λόγω κράτος µέλος µπορεί να λάβει τα προβλεπόµενα µέτρα έξι µήνες µετά την 

κοινοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, υπό την προϋπόθεση ότι η γνώµη της 

Επιτροπής δεν είναι αρνητική. 

Εάν η γνώµη της Επιτροπής είναι αρνητική, καθορίζει, µε τη διαδικασία του άρθρου 24 

παράγραφος 2 και πριν από την λήξη της περιόδου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της 

παρούσας παραγράφου, εάν µπορούν να εφαρµοστούν τα προβλεπόµενα µέτρα. Η 

Επιτροπή µπορεί να ζητήσει ορισµένες τροποποιήσεις στο προβλεπόµενο µέτρο. 

Άρθρο 23 

Μέτρα διασφάλισης 

1. Αν ένα κράτος µέλος έχει σοβαρούς λόγους να εκτιµά ότι ένας ισχυρισµός δεν 

συµµορφώνεται µε τον παρόντα κανονισµό, ή ότι η επιστηµονική τεκµηρίωση που 

προβλέπεται από το άρθρο 6 είναι ανεπαρκής, το κράτος αυτό µπορεί να αναστέλλει 

προσωρινά τη χρήση αυτού του ισχυρισµού στην επικράτειά του. 

Το εν λόγω κράτος µέλος ενηµερώνει τα άλλα κράτη µέλη και την Επιτροπή και αιτιολογεί 

την αναστολή. 
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2. Με τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2, λαµβάνεται απόφαση, εφόσον απαιτείται, 

ύστερα από γνωµοδότηση της Αρχής. 

Η Επιτροπή µπορεί να κινεί τη διαδικασία αυτή ιδία πρωτοβουλία. 

3. Το κράτος µέλος που αναφέρεται στην παράγραφο 1 µπορεί να διατηρεί την αναστολή έως 

ότου του κοινοποιηθεί η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 2. 

Άρθρο 24 

∆ιαδικασία επιτροπής 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από την επιτροπή. 

2. Στις περιπτώσεις που γίνεται µνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζονται τα άρθρα 5 

και 7 της απόφασης 1999/468/EΚ, τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας 

απόφασης. 

Η περίοδος που προβλέπεται στο άρθρο 5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ 

ορίζεται σε τρεις µήνες. 

3. Η επιτροπή θεσπίζει τον εσωτερικό της κανονισµό. 
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Άρθρο 25 

Παρακολούθηση 

Για να διευκολυνθεί η αποτελεσµατική παρακολούθηση των τροφίµων που φέρουν ισχυρισµούς 

διατροφής ή υγείας, τα κράτη µέλη µπορούν να ζητούν από τον παρασκευαστή ή το πρόσωπο που 

διαθέτει τα τρόφιµα αυτά στην αγορά της επικράτειάς τους, να κοινοποιεί στην αρµόδια αρχή 

αυτήν τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά, διαβιβάζοντας υπόδειγµα της ετικέτας που 

χρησιµοποιείται για το προϊόν. 

Άρθρο 26 

Αξιολόγηση 

Το αργότερο έως ...∗, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο 

έκθεση για την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού, ιδίως µε αντικείµενο την εξέλιξη της αγοράς 

των τροφίµων στα οποία χρησιµοποιούνται ισχυρισµοί διατροφής ή υγείας και την κατανόηση 

αυτών των ισχυρισµών από τους καταναλωτές, συνοδευόµενη από πρόταση για τροποποιήσεις, εάν 

χρειάζεται. 

Άρθρο 27 

Μεταβατικά µέτρα 

1. Τα τρόφιµα που διατίθενται στην αγορά ή επισηµαίνονται πριν από την ηµεροµηνία 

εφαρµογής του παρόντος κανονισµού τα οποία δεν συµµορφώνονται προς τον παρόντα 

κανονισµό επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά µέχρι την ηµεροµηνία λήξεώς τους, 

αλλά όχι µετά την …∗∗. Όσον αφορά το άρθρο 4 παράγραφος 1, τα τρόφιµα επιτρέπεται να 

διατίθενται στην αγορά το αργότερο δώδεκα µήνες µετά τη θέσπιση των σχετικών 

περιγραµµάτων των θρεπτικών συστατικών και τις προϋποθέσεις χρήσης τους. 

                                                 

∗ ΕΕ: Τελευταία ηµέρα του πέµπτου µήνα που έπεται της ηµεροµηνίας έναρξης ισχύος του 
παρόντος κανονισµού + 6 έτη. 

∗∗ ΕΕ: Τελευταία ηµέρα του δέκατου όγδοου µήνα που ακολουθεί την ηµεροµηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισµού. 
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2. Τα προϊόντα που φέρουν εµπορικά σήµατα ή εµπορικές ονοµασίες που υπήρχαν πριν από 

την 1η Ιανουαρίου 2005 και δεν είναι σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό µπορούν να 

διατίθενται στην αγορά µέχρι την …*. Μετά την περίοδο αυτήν εφαρµόζονται οι διατάξεις 

του παρόντος κανονισµού. 

3. Οι ισχυρισµοί διατροφής οι οποίοι χρησιµοποιούνταν σε ένα κράτος µέλος πριν από την 

1η Ιανουαρίου 2005 σύµφωνα µε εθνικές διατάξεις που ισχύουν για αυτούς και οι οποίοι 

δεν περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα, επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται** υπ’ ευθύνη των 

υπευθύνων των επιχειρήσεων τροφίµων και µε την επιφύλαξη της λήψης µέτρων 

διασφάλισης όπως αναφέρεται στο άρθρο 23. 

4. Οι ισχυρισµοί διατροφής υπό µορφή εικαστικής, γραφικής ή συµβολικής απεικόνισης, που 

συµµορφώνονται προς τις γενικές αρχές του παρόντος κανονισµού, οι οποίοι δεν 

περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα και χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τους ειδικούς όρους 

και κριτήρια που έχουν καταρτισθεί στα πλαίσια των εθνικών διατάξεων ή κανόνων, 

υπόκεινται στα εξής: 

(α) Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, µέχρι …*** το αργότερο, τους 

ισχυρισµούς διατροφής και τις εθνικές διατάξεις ή κανόνες που εφαρµόζονται, µαζί 

µε επιστηµονικά δεδοµένα προς στήριξη των διατάξεων ή των κανόνων αυτών· 

(β) Με τη διαδικασία του άρθρου 24 παράγραφος 2, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση 

σχετικά µε τη χρήση των ισχυρισµών αυτών. 

Ισχυρισµοί διατροφής που δεν εγκρίνονται δυνάµει της διαδικασίας αυτής µπορούν να 

εξακολουθήσουν να χρησιµοποιούνται για δώδεκα µήνες µετά την έκδοση της απόφασης. 

                                                 

* ΕΕ: Ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού + δέκα έτη. 
** ∆ύο έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού. 
*** ΕΕ: Τελευταία ηµέρα του µηνός κατά τον οποίο τίθεται σε ισχύ ο παρών κανονισµός + ένα 

έτος. 
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5. Οι ισχυρισµοί υγείας, οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 α), επιτρέπεται 

να χρησιµοποιούνται από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού µέχρι 

την έγκριση του καταλόγου που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 3, υπ’ ευθύνη των 

υπευθύνων των επιχειρήσεων τροφίµων υπό τον όρον ότι είναι σύµφωνοι µε τον παρόντα 

κανονισµό και µε τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις που εφαρµόζονται σε αυτούς, και µε την 

επιφύλαξη της λήψης µέτρων διασφάλισης όπως αναφέρεται στο άρθρο 23. 

6. Οι ισχυρισµοί υγείας, πλην εκείνων που αναφέρονται στα άρθρα 13 παράγραφος 1 α) και 

14, οι οποίοι χρησιµοποιούνταν, σύµφωνα µε τις εθνικές διατάξεις, πριν από την 

ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισµού, υπόκεινται στις εξής διατάξεις: 

(α) ισχυρισµοί υγείας οι οποίοι έχουν αξιολογηθεί και εγκριθεί σε ένα κράτος µέλος 

επιτρέπονται ως εξής: 

(i) τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή, µέχρι τις …∗ το αργότερο, τους 

ισχυρισµούς αυτούς συνοδευόµενους από έκθεση αξιολόγησης των 

επιστηµονικών στοιχείων που υποστηρίζουν τον ισχυρισµό, 

(ii) ύστερα από διαβούλευση µε την Αρχή, η Επιτροπή, µε τη διαδικασία του 

άρθρου 24 παράγραφος 2, εκδίδει απόφαση για τους ισχυρισµούς υγείας οι 

οποίοι εγκρίνονται κατ’ αυτόν τον τρόπο, 

                                                 

∗ ΕΕ: Τελευταία ηµέρα του µήνα κατά τον οποίον τίθεται σε ισχύ ο παρών κανονισµός, + ένα 
έτος. 
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 Οι ισχυρισµοί υγείας, οι οποίοι δεν εγκρίνονται δυνάµει της παρούσας διαδικασίας 

µπορούν να εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται για έξι µήνες µετά την έκδοση της 

απόφασης. 

(β) ισχυρισµοί υγείας οι οποίοι δεν έχουν αξιολογηθεί και εγκριθεί σε ένα κράτος µέλος: 

οι ισχυρισµοί αυτοί µπορούν να εξακολουθήσουν να χρησιµοποιούνται υπό την 

προϋπόθεση ότι υποβάλλεται αίτηση σύµφωνα µε τον παρόντα κανονισµό εντός ...*. 

Οι ισχυρισµοί υγείας οι οποίοι δεν εγκρίνονται δυνάµει της παρούσας διαδικασίας, 

µπορούν να εξακολουθούν να χρησιµοποιούνται για έξι µήνες µετά τη λήψη 

απόφασης κατ’ άρθρο 17 παράγραφος 3. 

Άρθρο 28 

Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισµός τίθεται σε ισχύ την εικοστή ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εφαρµόζεται από …**. 

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος 

µέλος. 

Βρυξέλλες, 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Για το Συµβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Πρόεδρος 

                                                 

* ΕΕ: 12 µήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισµού. 
** ΕΕ: Πρώτη ηµέρα του έκτου µήνα που έπεται της έναρξης ισχύος του παρόντος 

κανονισµού. 



 

 
9858/3/05 REV 3  GA/ch,aki,ra 1 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ DG I  EL 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ισχυρισµοί διατροφής και προϋποθέσεις χρήσης τους 

ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑ 

Ο ισχυρισµός ότι ένα τρόφιµο έχει χαµηλή ενεργειακή αξία καθώς και κάθε ισχυρισµός που 
ενδέχεται να έχει το ίδιο νόηµα για τον καταναλωτή, µπορεί να χρησιµοποιείται µόνον όταν το 
προϊόν δεν περιέχει περισσότερες από 40 kcal (170 kJ)/100g για στερεές τροφές ή περισσότερες 
από 20kcal (80kJ)/100ml για υγρές τροφές. Για τα επιτραπέζια γλυκαντικά, ισχύει το όριο των 4 
kcal (17kJ)/µερίδα, µε ισοδύναµες γλυκαντικές ιδιότητες 6 g καλαµοσακχάρου (περίπου 1 
κουταλάκι του γλυκού καλαµοσακχάρου).  

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑ 

Ο ισχυρισµός ότι ένα τρόφιµο έχει µειωµένη ενεργειακή αξία καθώς και κάθε ισχυρισµός που 
ενδέχεται να έχει το ίδιο νόηµα για τον καταναλωτή, µπορεί να χρησιµοποιείται µόνον όταν η 
ενεργειακή αξία έχει µειωθεί κατά 30% τουλάχιστον, µε ένδειξη του ή των χαρακτηριστικών που 
µειώνουν τη συνολική ενεργειακή αξία του τροφίµου. 

ΧΩΡΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑ 

Ο ισχυρισµός ότι ένα τρόφιµο δεν έχει ενεργειακή αξία καθώς και κάθε ισχυρισµός που ενδέχεται 
να έχει το ίδιο νόηµα για τον καταναλωτή, µπορεί να χρησιµοποιείται µόνον όταν το προϊόν δεν 
περιέχει περισσότερες από 4kcal (17kJ)/100ml. Για τα επιτραπέζια γλυκαντικά, ισχύει το όριο των 
0,4 kcal (1,7kJ)/µερίδα, µε ισοδύναµες γλυκαντικές ιδιότητες 6 g καλαµοσακχάρου (περίπου 1 
κουταλάκι του γλυκού καλαµοσακχάρου). 
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ΧΑΜΗΛΑ ΛΙΠΑΡΑ 

Ο ισχυρισµός ότι ένα τρόφιµο έχει χαµηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά καθώς και κάθε ισχυρισµός 
που ενδέχεται να έχει το ίδιο νόηµα για τον καταναλωτή, µπορεί να χρησιµοποιείται µόνον όταν το 
προϊόν δεν περιέχει περισσότερα από 3g λιπαρών ανά 100g για στερεές τροφές ή 1,5g λιπαρών ανά 
100ml για υγρές τροφές (1.8g λιπαρών ανά 100 ml για το ηµιαποβουτυρωµένο γάλα). 

ΧΩΡΙΣ ΛΙΠΑΡΑ 

Ο ισχυρισµός ότι ένα τρόφιµο δεν περιέχει λιπαρά καθώς και κάθε ισχυρισµός που ενδέχεται να 
έχει το ίδιο νόηµα για τον καταναλωτή, µπορεί να χρησιµοποιείται µόνον όταν το προϊόν δεν 
περιέχει περισσότερα από 0,5g λιπαρών ανά 100g ή 100ml. Ωστόσο, απαγορεύονται οι ισχυρισµοί 
που εκφράζονται ως «X% χωρίς λιπαρά». 

ΧΑΜΗΛΑ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ 

Ο ισχυρισµός ότι ένα τρόφιµο έχει χαµηλή περιεκτικότητα σε κορεσµένα λιπαρά καθώς και κάθε 

ισχυρισµός που ενδέχεται να έχει το ίδιο νόηµα για τον καταναλωτή, µπορεί να χρησιµοποιείται 

µόνον εάν το άθροισµα των κορεσµένων λιπαρών οξέων και των trans λιπαρών οξέων στο προϊόν 

δεν υπερβαίνει τα 1,5g ανά 100g για στερεές τροφές ή 0,75g ανά 100ml για υγρές τροφές και, σε 

κάθε περίπτωση, το άθροισµα των κορεσµένων λιπαρών οξέων και των trans λιπαρών οξέων δεν 

πρέπει να υπερβαίνει το 10% της ενεργειακής αξίας. 

ΧΩΡΙΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ 

Ο ισχυρισµός ότι ένα τρόφιµο δεν περιέχει κορεσµένα λιπαρά καθώς και κάθε ισχυρισµός που 

ενδέχεται να έχει το ίδιο νόηµα για τον καταναλωτή, µπορεί να χρησιµοποιείται µόνον όταν το 

άθροισµα των κορεσµένων λιπαρών και των trans λιπαρών οξέων δεν υπερβαίνει τα 0,1g 

κορεσµένων λιπαρών ανά 100g ή 100ml. 
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ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΣΑΚΧΑΡΑ 

Ο ισχυρισµός ότι ένα τρόφιµο έχει χαµηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα, καθώς και κάθε ισχυρισµός 

που ενδέχεται να έχει το ίδιο νόηµα για τον καταναλωτή, µπορεί να χρησιµοποιείται µόνον όταν το 

προϊόν δεν περιέχει περισσότερα από 5g σακχάρων ανά 100g για στερεές τροφές ή 2,5g σακχάρων 

ανά 100ml για υγρές τροφές. 

ΧΩΡΙΣ ΣΑΚΧΑΡΑ 

Ο ισχυρισµός ότι ένα τρόφιµο δεν περιέχει σάκχαρα, καθώς και κάθε ισχυρισµός που ενδέχεται να 

έχει το ίδιο νόηµα για τον καταναλωτή, µπορεί να χρησιµοποιείται µόνον όταν το προϊόν δεν 

περιέχει περισσότερα από 0,5g σακχάρων ανά 100g ή 100ml. 

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΑΚΧΑΡΑ 

Ο ισχυρισµός ότι ένα τρόφιµο δεν περιέχει πρόσθετα σάκχαρα, καθώς και κάθε ισχυρισµός που 

ενδέχεται να έχει το ίδιο νόηµα για τον καταναλωτή, µπορεί να χρησιµοποιείται µόνον όταν το 

προϊόν δεν περιέχει πρόσθετους µονοσακχαρίτες ή δισακχαρίτες ή άλλο τρόφιµο που 

χρησιµοποιείται για τις γλυκαντικές του ιδιότητες. Εάν υπάρχουν φυσικά σάκχαρα στο τρόφιµο, η 

επισήµανση θα πρέπει να φέρει και την ακόλουθη ένδειξη: «ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΦΥΣΙΚΑ ΣΑΚΧΑΡΑ». 

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΑΤΡΙΟ / ΑΛΑΤΙ 

Ο ισχυρισµός ότι ένα τρόφιµο έχει χαµηλή περιεκτικότητα σε νάτριο/αλάτι καθώς και κάθε 

ισχυρισµός που ενδέχεται να έχει το ίδιο νόηµα για τον καταναλωτή, µπορεί να χρησιµοποιείται 

µόνον όταν το προϊόν δεν περιέχει περισσότερα από 0,12g νατρίου, ή ισοδύναµη ποσότητα 

αλατιού, ανά 100g ή ανά 100ml. Για τα νερά, πλην των φυσικών µεταλλικών νερών που υπάγονται 

στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ, η τιµή αυτή δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2 mg 

νατρίου ανά 100 ml. 
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ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΑΤΡΙΟ / ΑΛΑΤΙ 

Ο ισχυρισµός ότι ένα τρόφιµο έχει πολύ χαµηλή περιεκτικότητα σε νάτριο/αλάτι καθώς και κάθε 

ισχυρισµός που ενδέχεται να έχει το ίδιο νόηµα για τον καταναλωτή, µπορεί να χρησιµοποιείται 

µόνον όταν το προϊόν δεν περιέχει περισσότερα από 0,04g νάτριου, ή ισοδύναµη ποσότητα 

αλατιού, ανά 100g ή ανά 100 ml. Ο ισχυρισµός αυτός δεν χρησιµοποιείται για τα φυσικά µεταλλικά 

νερά και τα άλλα νερά. 

ΧΩΡΙΣ ΝΑΤΡΙΟ Ή ΑΛΑΤΙ 

Ο ισχυρισµός ότι ένα τρόφιµο δεν περιέχει νάτριο ή αλάτι, καθώς και κάθε ισχυρισµός που 

ενδέχεται να έχει το ίδιο νόηµα για τον καταναλωτή, µπορεί να χρησιµοποιείται µόνον όταν το 

προϊόν δεν περιέχει περισσότερα από 0,005g νάτριου, ή ισοδύναµη ποσότητα αλατιού, ανά 100g. 

ΠΗΓΗ Ε∆Ω∆ΙΜΩΝ ΙΝΩΝ 

Ο ισχυρισµός ότι ένα τρόφιµο αποτελεί πηγή εδώδιµων ινών, καθώς και κάθε ισχυρισµός που 

ενδέχεται να έχει το ίδιο νόηµα για τον καταναλωτή, µπορεί να χρησιµοποιείται µόνον όταν το 

προϊόν περιέχει τουλάχιστον 3g εδώδιµων ινών ανά 100g ή τουλάχιστον 1,5g εδώδιµων ινών ανά 

100kcal. 

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ Ε∆Ω∆ΙΜΕΣ ΙΝΕΣ 

Ο ισχυρισµός ότι ένα τρόφιµο έχει υψηλή περιεκτικότητα σε εδώδιµες ίνες, καθώς και κάθε 
ισχυρισµός που ενδέχεται να έχει το ίδιο νόηµα για τον καταναλωτή, µπορεί να χρησιµοποιείται 
µόνον όταν το προϊόν περιέχει τουλάχιστον 6g εδώδιµων ινών ανά 100g ή τουλάχιστον 3g 
εδώδιµων ινών ανά 100kcal. 
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ΠΗΓΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ 

Ο ισχυρισµός ότι ένα τρόφιµο αποτελεί πηγή πρωτεϊνών, καθώς και κάθε ισχυρισµός που ενδέχεται 
να έχει το ίδιο νόηµα για τον καταναλωτή, µπορεί να χρησιµοποιείται µόνον όταν τουλάχιστον το 
12% της ενεργειακής αξίας του τροφίµου παρέχεται από πρωτεΐνες.  

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ 

Ο ισχυρισµός ότι ένα τρόφιµο έχει υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, καθώς και κάθε ισχυρισµός 
που ενδέχεται να έχει το ίδιο νόηµα για τον καταναλωτή, µπορεί να χρησιµοποιείται µόνον όταν 
τουλάχιστον το 20% της ενεργειακής αξίας του τροφίµου παρέχεται από πρωτεΐνες. 

ΠΗΓΗ [ΟΝΟΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ/ΩΝ] Ή/ΚΑΙ [ΟΝΟΜΑ ΑΝΟΡΓΑΝΟΥ ΑΛΑΤΟΣ/ΩΝ]  

Ο ισχυρισµός ότι ένα τρόφιµο αποτελεί πηγή βιταµινών ή/και ανοργάνων αλάτων, καθώς και κάθε 
ισχυρισµός που ενδέχεται να έχει το ίδιο νόηµα για τον καταναλωτή, µπορεί να χρησιµοποιείται 
µόνον όταν το προϊόν περιέχει τουλάχιστον µία σηµαντική ποσότητα όπως ορίζεται στο 
Παράρτηµα της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ ή µία ποσότητα που προβλέπεται από παρεκκλίσεις που 
παρέχονται σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κανονισµού (ΕΚ) …/…του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της …* για την προσθήκη βιταµινών και ανόργανων στοιχείων και ορισµένων 
άλλων ουσιών στα τρόφιµα. 

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ [ΟΝΟΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ/ΩΝ] Ή/ΚΑΙ [ΟΝΟΜΑ ΑΝΟΡΓΑΝΟΥ 
ΑΛΑΤΟΣ/ΩΝ] 

Ο ισχυρισµός ότι ένα τρόφιµο έχει υψηλή περιεκτικότητα σε βιταµίνες ή/και ανόργανα άλατα, 
καθώς και κάθε ισχυρισµός που ενδέχεται να έχει το ίδιο νόηµα για τον καταναλωτή, µπορεί να 
χρησιµοποιείται µόνον όταν το προϊόν περιέχει τουλάχιστον τη διπλάσια ποσότητα από την «πηγή 
[ΟΝΟΜΑ ΒΙΤΑΜΙΝΗΣ/ΩΝ] ή/και [ΟΝΟΜΑ ΑΝΟΡΓΑΝΟΥ ΑΛΑΤΟΣ/ΩΝ]». 

                                                 

* ΕΕ: στοιχεία του κανονισµού. 
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ΠΕΡΙΕΧΕΙ [ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΟΥΣΙΑΣ] 

Ο ισχυρισµός ότι ένα τρόφιµο περιέχει θρεπτική ή άλλη ουσία, για την οποία ο παρών κανονισµός 
δεν θέτει ειδικούς όρους, καθώς και κάθε ισχυρισµός που ενδέχεται να έχει το ίδιο νόηµα για τον 
καταναλωτή, µπορεί να χρησιµοποιείται µόνον όταν το προϊόν είναι σύµφωνο µε όλες τις 
εφαρµοστέες διατάξεις του παρόντος κανονισµού και ιδίως το άρθρο 5. Για τις βιταµίνες και τα 
ανόργανα άλατα, ισχύουν οι όροι για τη χρήση του ισχυρισµού «πηγή». 

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ) 

Ο ισχυρισµός ότι έχει αυξηθεί η περιεκτικότητα µιας ή περισσοτέρων θρεπτικών ουσιών, πλην 

βιταµινών και ανόργανων αλάτων, και κάθε ισχυρισµός που ενδέχεται να έχει το ίδιο νόηµα για τον 

καταναλωτή, µπορεί να χρησιµοποιείται µόνον όταν το προϊόν πληροί τις προϋποθέσεις για τον 

ισχυρισµό «πηγή» και η περιεκτικότητα έχει αυξηθεί τουλάχιστον κατά 30% σε σύγκριση µε ένα 

παρόµοιο προϊόν. 

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΟΥΣΙΑΣ) 

Ο ισχυρισµός ότι έχει µειωθεί η περιεκτικότητα µιας ή περισσοτέρων θρεπτικών ουσιών, και κάθε 

ισχυρισµός που ενδέχεται να έχει το ίδιο νόηµα για τον καταναλωτή, µπορεί να χρησιµοποιείται 

µόνον όταν η περιεκτικότητα έχει µειωθεί τουλάχιστον κατά 30% σε σύγκριση µε ένα παρόµοιο 

προϊόν, εκτός από την περίπτωση ιχνοστοιχείων όπου επιτρέπεται µια διαφορά της τάξης του 10% 

ως προς τις τιµές αναφοράς που ορίζονται στην οδηγία 90/496/ΕΟΚ, και του νατρίου, ή της 

ισοδύναµης τιµής νατρίου, όπου επιτρέπεται µια διαφορά της τάξης του 25%. 

ΜΕΙΩΜΕΝΩΝ ΘΕΡΜΙ∆ΩΝ (LIGHT/LITE) 

Ο ισχυρισµός ότι ένα προϊόν είναι µειωµένων θερµίδων, και κάθε ισχυρισµός που ενδέχεται να έχει 

το ίδιο νόηµα για τον καταναλωτή, πρέπει να πληροί τις ίδιες προϋποθέσεις µε αυτές που 

καθορίζονται για τον όρο «µειωµένο»· ο ισχυρισµός πρέπει επίσης να συνοδεύεται από ένδειξη του 

ή των χαρακτηριστικών που καθιστούν το προϊόν «µειωµένων θερµίδων» («light» ή «lite»). 
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ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ/ΦΥΣΙΚΟ 

Στην περίπτωση τροφίµων τα οποία εκ φύσεως πληρούν την ή τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο 

παρόν παράρτηµα, ο όρος «εκ φύσεως/φυσικό» µπορεί να χρησιµοποιηθεί προτασσόµενος του 

ισχυρισµού. 

______________________ 
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 8 ∆εκεµβρίου 2005 

για την έκδοση του κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου σχετικά µε τους ισχυρισµούς διατροφής και υγείας που 
διατυπώνονται στα τρόφιµα 
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I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1. Στις 17 Ιουλίου 2003, η Επιτροπή υπέβαλε στο Συµβούλιο πρόταση κανονισµού του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τους ισχυρισµούς 

διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιµα.1 Η πρόταση αυτή βασίζεται στο 

άρθρο 95 της Συνθήκης. 

 

2. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωµοδότησε σε πρώτη ανάγνωση στις 26 Μαρτίου 20052. 

 Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή γνωµοδότησε στις 29 Φεβρουαρίου 20043. 

 

3. Στις 8 ∆εκεµβρίου 2005, το Συµβούλιο καθόρισε την κοινή του θέση σύµφωνα µε το 

άρθρο 251 της Συνθήκης. 

 

ΙΙ. ΣΤΟΧΟΙ 

 

 Ο προτεινόµενος κανονισµός καλύπτει τους ισχυρισµούς διατροφής και υγείας που 

χρησιµοποιούνται στην επισήµανση, την παρουσίαση και τη διαφήµιση τροφίµων και 

αποσκοπεί στον καθορισµό όρων χρήσης των ισχυρισµών αυτών. 

 Οι κύριοι στόχοι της παρούσας πρότασης είναι οι εξής: 

- βελτίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των τροφίµων εντός της εσωτερικής αγοράς, 

εξασφαλίζοντας θεµιτό ανταγωνισµό στον τοµέα των τροφίµων και βελτιώνοντας τη 

νοµική ασφάλεια για τις επιχειρήσεις, 

- επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, εξασφαλίζοντας την 

κατάλληλη ενηµέρωση και τη δέουσα αξιολόγηση των ισχυρισµών, 

- προαγωγή και προστασία της καινοτοµίας στον τοµέα των τροφίµων. 

                                                 
1  ΕΕ C …….. 
2  έγγρ. 9200/05. 
3  ΕΕ C 112, 30.4.2004, σ. 44. 
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ΙΙΙ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

 

1. Γενικές παρατηρήσεις 

 

 Η κοινή θέση του Συµβουλίου είναι σύµφωνη προς τους στόχους της πρότασης της 

Επιτροπής, αλλά παράλληλα εισάγει ορισµένες τροποποιήσεις, µεταξύ των οποίων και 

τις ακόλουθες: 

 

1. Τα περιγράµµατα των θρεπτικών συστατικών (αιτιολογικές παράγραφοι 9, 10 και 

11, άρθρο 4, παράγραφος 1) 

 

 Τα Συµβούλιο διατήρησε την έννοια των περιγραµµάτων θρεπτικών συστατικών 

ως σηµαντικό στοιχείο, προκειµένου να εξασφαλιστεί αποτελεσµατική εφαρµογή 

του κανονισµού όσον αφορά τους ισχυρισµούς διατροφής και υγείας. Η αρχική 

πρόταση αναπτύχθηκε σηµαντικά ώστε να εστιάζεται πλησιέστερα στο σκοπό και 

το πεδίο των περιγραµµάτων θρεπτικών συστατικών καθώς και στη διαδικασία 

εκπόνησής τους. Εισήχθησαν κατάλληλες διασφαλίσεις για να καλυφθούν 

ορισµένες ανησυχίες όσον αφορά την επιστηµονική αντικειµενικότητά τους, τη 

διατήρηση των διαφορετικών διατροφικών συνηθειών και εθνικών παραδόσεων, 

και τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στη σχετική διαδικασία. 

 

2. Ισχυρισµοί υγείας (άρθρα 10, 11, 12 και 13) 

 

 Η αρχική πρόταση της Επιτροπής προέβλεπε την απαγόρευση πολλών 

κατηγοριών ισχυρισµών υγείας. Το Συµβούλιο διατήρησε την απαγόρευση 

ορισµένων από αυτούς (άρθρο 12), ενώ, για άλλους, όρισε ότι µπορούν να 

χρησιµοποιούνται υπό ορισµένους όρους (που αναφέρονται στο άρθρο 10 

παράγραφος 3 και στο άρθρο 13 παράγραφος 1, σηµεία (β) και (γ)). 
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 Στο άρθρο 13 της κοινής θέσης προβλέπεται ότι, εντός 3 ετών από την έκδοση 

του κανονισµού και βάσει προτάσεων των κρατών µελών, η Επιτροπή θα 

θεσπίσει κατάλογο ορισµένων ισχυρισµών υγείας (οι οποίοι δεν αναφέρονται στη 

µείωση του κινδύνου εκδήλωσης µιας ασθένειας). Το πεδίο εφαρµογής του 

άρθρου αυτού διευρύνθηκε και περιλαµβάνει πλέον ισχυρισµούς που 

αναφέρονται σε ψυχολογικές λειτουργίες και λειτουργίες συµπεριφοράς 

(παράγραφος 1 σηµείο (β)) και σε αδυνάτισµα ή σε έλεγχο του βάρους 

(παράγραφος 1 σηµείο (γ)). Εξάλλου, µια διαδικασία έγκρισης µπορεί να 

χρησιµοποιείται για την προσθήκη, στον κατάλογο, ισχυρισµών υγείας που 

βασίζονται σε νέα επιστηµονικά στοιχεία ή/και περιλαµβάνουν αίτηµα 

προστασίας δεδοµένων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας. 

 

 Όσον αφορά τις συστάσεις ή εγκρίσεις από εθνικές ιατρικές ενώσεις και ιδρύµατα 

που σχετίζονται µε την υγεία, προβλέπεται ένα νέο άρθρο 11, σύµφωνα µε το 

οποίο η εθνική νοµοθεσία µπορεί να εξακολουθεί να εφαρµόζεται εφόσον 

τηρούνται οι διατάξεις της Συνθήκης µέχρις ότου θεσπιστούν κοινοτικοί κανόνες. 

 

3. Το πεδίο εφαρµογής των ισχυρισµών διατροφής (αιτιολογική παράγραφος 5, 

άρθρο 2 σηµείο 4, άρθρο 27 παράγραφος 4) 

 

 Μολονότι η αρχική πρόταση δεν προέβλεπε τη χρήση συµβόλων ή γραφικών 

απεικονίσεων ως ισχυρισµών διατροφής, το Συµβούλιο εξέτασε διεξοδικά το 

ζήτηµα αυτό, αντιµετωπίζοντας πολυάριθµα αιτήµατα για τη χρήση τόσο θετικών 

όσο και αρνητικών γραφικών απεικονίσεων σχετικά µε τη διατροφική κατάσταση 

ενός τροφίµου (που θα τοποθετούνται, π.χ. στα ράφια των καταστηµάτων). Ως 

εκ τούτου, στην κοινή θέση διευκρινίζεται ότι ο προτεινόµενος κανονισµός 

εφαρµόζεται µόνον στους ευεργετικούς ισχυρισµούς, ενώ δεν καλύπτονται οι 

ισχυρισµοί που αφορούν µη ευεργετικές συνέπειες του τροφίµου. Εν προκειµένω, 

δηλώνεται ότι τα κράτη µέλη που σκοπεύουν να εισαγάγουν εθνικά συστήµατα 

για µη ευεργετικούς ισχυρισµούς θα πρέπει να κοινοποιούν τα συστήµατα αυτά 

στην Επιτροπή και τα κράτη µέλη σύµφωνα µε την οδηγία 98/34/ΕΚ (αιτιολογική 

παράγραφος 5). 
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 Εξάλλου, για να ληφθεί υπόψη η εικαστική, γραφική ή συµβολική απεικόνιση 

ορισµένων ισχυρισµών διατροφής η οποία χρησιµοποιείται σε πολλά κράτη µέλη, 

εισήχθη, στο άρθρο 27 παράγραφος 4, µια µεταβατική ρύθµιση η οποία προβλέπει ότι 

οι εθνικοί κανόνες και κριτήρια για τη χρήση λογοτύπων και συµβόλων επιτρέπεται, 

εφόσον είναι σύµφωνη µε τις γενικές αρχές του κανονισµού. 

 

Η Επιτροπή δέχθηκε την κοινή θέση για την οποία συµφώνησε το Συµβούλιο. 

 

2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

 

 Κατά την ψηφοφορία της ολοµέλειας στις 26 Μαρτίου 2005, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο ενέκρινε 75 τροπολογίες της πρότασης (οι τροπολογίες 22 και 23 είναι 

γλωσσικής µορφής και δεν αφορούν το ελληνικό κείµενο). 

 

Το Συµβούλιο: 

(α) εισήγαγε στην κοινή θέση 35 τροπολογίες πλήρως, εν µέρει ή κατ’ αρχήν, ως 

εξής: 

 

Αιτιολογικό: 

 

 Τροπολογία 1 ((νέα) αιτιολογική παράγραφος 1) και τροπολογία 10 (αιτιολογική 

παράγραφος 19): περιλαµβάνονται εν µέρει στην αιτιολογική παράγραφο 10, 

τελευταία φράση, η οποία αφορά τα περιγράµµατα θρεπτικών συστατικών και 

τους όρους χρήσης τους. Η αιτιολογική αυτή παράγραφος αναφέρεται στην 

ποικιλοµορφία των διατροφικών συνηθειών και παραδόσεων και στο γεγονός ότι 

τα επιµέρους προϊόντα µπορούν να διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στο πλαίσιο 

της γενικής διατροφής. 

 

 Τροπολογία 2 ((νέα) αιτιολογική παράγραφος 3α): έγινε δεκτή εν µέρει στην 

αιτιολογική παράγραφο 4 στη οποία διευκρινίζεται ότι ο κανονισµός δεν θα 

πρέπει να ισχύει για τους ισχυρισµούς που διατυπώνονται σε µη εµπορικές 

ανακοινώσεις, όπως κατευθυντήριες γραµµές ή συµβουλές για τη διατροφή τις 

οποίες εκδίδουν αρχές και φορείς δηµόσιας υγείας, ούτε σε µη εµπορικές 

ανακοινώσεις και πληροφορίες στον τύπο και σε επιστηµονικά δηµοσιεύµατα. 
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 Τροπολογία 4 (αιτιολογική παράγραφος 7): έγινε δεκτή κατ’ ουσίαν και εν µέρει στην 

αιτιολογική παράγραφο 11. Συγκεκριµένα, διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή λαµβάνει 

υπόψη της τη γνώµη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων όταν 

καταρτίζει περιγράµµατα θρεπτικών συστατικών και τα σχετικά εφαρµοστέα µέτρα. 

 
 Τροπολογία 6 (αιτιολογική παράγραφος 13) και τροπολογία 7 (αιτιολογική 

παράγραφος 15): αναδιατυπώθηκαν ελαφρώς και εισήχθησαν στις αιτιολογικές 

παραγράφους 20 και 23 αντίστοιχα. 

 
 Τροπολογία 8 (αιτιολογική παράγραφος 16): η κοινή θέση ενσωµατώνει µέρος της 

τροπολογίας αυτής, κατ’ ουσίαν, στην αιτιολογική παράγραφο 24 και το άρθρο 13. 

Στην πράξη, θεωρείται ότι, µολονότι πρέπει να απαγορεύεται η αναφορά στο ρυθµό ή 

την ποσότητα απώλειας βάρους, είναι δυνατόν να διατυπώνονται ισχυρισµοί που 

αναφέρονται στο αδυνάτισµα, τον έλεγχο του βάρους ή τη µείωση της διαθέσιµης 

ενέργειας από τη δίαιτα, εφόσον βασίζονται σε γενικώς αποδεκτά επιστηµονικά 

στοιχεία και είναι ευκόλως κατανοητοί από το µέσο καταναλωτή. 

 
 Τροπολογία 9 (αιτιολογική παράγραφος 17): έγινε δεκτή εν µέρει και ενσωµατώθηκε 

στην αιτιολογική παράγραφο 25. 

 
 Τροπολογία 12 (αιτιολογική παράγραφος 22): ενσωµατώθηκε, ελαφρώς 

αναδιατυπωµένη, στην αιτιολογική παράγραφο 30. 

 
 Τροπολογία 14 (αιτιολογική παράγραφος 26): έγινε δεκτή ως προς το πρώτο µέρος της 

το οποίο ενσωµατώθηκε στην αιτιολογική παράγραφο 33. 

 
Άρθρα 

 
 Τροπολογία 16 (άρθρο 1 παράγραφος 2): ενσωµατώθηκε εν µέρει στο άρθρο 1 

παράγραφος 2, αλλά το Συµβούλιο δεν δέχθηκε την προτεινόµενη εξαίρεση των 

προϊόντων που πωλούνται χύµα και των οπωροκηπευτικών από το πεδίο εφαρµογής του 

κανονισµού. 

 
 Τροπολογία 17 (άρθρο 1 παράγραφος 3α (νέα)): ενσωµατώθηκε εν µέρει στο άρθρο 1 

παράγραφος 4. 
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 Τροπολογίες 20 και 21 (άρθρο 2 παράγραφος 1): ενσωµατώθηκαν πλήρως στο άρθρο 2. 

 
 Τροπολογίες 26 και 27 (άρθρο 3 παράγραφος 2 σηµεία (α) και (γ)): ενσωµατώθηκαν 

πλήρως στο άρθρο 3. 

 
 Τροπολογία 28 (άρθρο 3 παράγραφος 2 σηµείο (δ-α) (νέο)): το πρώτο µέρος 

αντικατοπτρίζεται στο άρθρο 3 δεύτερη περίπτωση σηµείο (γ), ενώ το δεύτερο µέρος 

καλύπτεται κατ’ ουσίαν από το σηµείο (δ) που ακολουθεί. 

 
 Τροπολογία 30 (άρθρο 5 παράγραφος 1 σηµείο (α)): το πρώτο µέρος ενσωµατώθηκε 

στο άρθρο 5 παράγραφος 1 σηµείο (α). 

 
 Τροπολογίες 31, 32 και 33 (άρθρο 5 παράγραφος 1 σηµεία (β), (γ) και (δ)): 

ενσωµατώθηκαν πλήρως όπως είχαν προταθεί. 

 
 Τροπολογία 36 (άρθρο 7): το πρώτο µέρος της τροπολογίας αυτής ενσωµατώθηκε στην 

αιτιολογική παράγραφο 10. Η αναφορά στα συµπληρώµατα διατροφής και την οδηγία 

2002/46/ΕΚ (σύµφωνα µε την οποία, µεταξύ άλλων, οι ποσότητες θρεπτικών 

συστατικών ή άλλων αναφερόµενων ουσιών πρέπει να αναγράφονται ανά µερίδα 

προϊόντος όπως συνιστάται στην ετικέτα για ηµερήσια κατανάλωση) περιέχεται στο 

άρθρο 7 τρίτο εδάφιο. 

 
 Τροπολογίες 41 και 91 (άρθρο 11, τίτλος): ενσωµατώθηκαν πλήρως όπως προτάθηκαν. 

 
 Τροπολογία 42 (άρθρο 11 παράγραφος 1): η τροπολογία αυτή έγινε δεκτή, εν µέρει και 

κατ’ αρχήν, στην κοινή θέση. Στην πράξη, ορισµένοι ισχυρισµοί υγείας για τους 

οποίους είχε αρχικά προταθεί περιορισµός δυνάµει του άρθρου 11 (ιδίως στην 

παράγραφο 1 σηµεία (α), (β), µέρος του (γ) και µέρος του (δ) της αρχικής πρότασης) 

αφαιρέθηκαν από το άρθρο αυτό και αναφέρονται πλέον είτε στο άρθρο 10 

παράγραφος 3 (σύµφωνα µε το οποίο µπορούν να χρησιµοποιούνται υπό 

συγκεκριµένους όρους), είτε στο άρθρο 11 (σύµφωνα µε το οποίο µπορούν να 

εφαρµόζονται εθνικοί κανόνες ελλείψει σχετικών κοινοτικών κανόνων), είτε στο άρθρο 

13 παράγραφος 1 σηµεία (β) και (γ) (σύµφωνα µε το οποίο είναι επιλέξιµοι για 

προσθήκη στον κατάλογο ισχυρισµών υγείας εφόσον βασίζονται σε γενικώς αποδεκτά 

επιστηµονικά στοιχεία και είναι ευκόλως κατανοητοί από το µέσο καταναλωτή. 
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 Τροπολογίες 43 και 91 (άρθρο 11 παράγραφος 2): οι τροπολογίες αυτές έγιναν δεκτές 

κατ’ ουσίαν και περιέχονται στο άρθρο 10 παράγραφος 4. 

 

 Τροπολογία 44 (άρθρο 12 παράγραφος 1): έγινε δεκτή εν µέρει, όσον αφορά τη 

διαγραφή της λέξης «συνήθεις», στο άρθρο 13 παράγραφος 1, και, όσον αφορά την 

ανάγκη για ορθή επιστηµονική αιτιολόγηση, στο άρθρο 13 παράγραφος 2, όπου 

αναφέρεται πλέον η ανάγκη παραποµπής στη σχετική επιστηµονική αιτιολόγηση. 

 

 Τροπολογία 45 (άρθρο 12 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο ): ενσωµατώθηκε εν µέρει και 

κατ’ αρχήν στο άρθρο 13 παράγραφος 5, σύµφωνα µε το οποίο είναι δυνατόν να 

περιλαµβάνονται ισχυρισµοί υγείας στον εγκεκριµένο κατάλογο ύστερα από αίτηση 

έγκρισης που υποβάλλουν οι ενδιαφερόµενοι. 

 

 Τροπολογία 50 (άρθρο 14 παράγραφος 2 σηµείο (β)): ενσωµατώθηκε πλήρως στο 

άρθρο 15 παράγραφος 3 σηµείο (β). 

 

 Τροπολογία 51 (άρθρο 14 παράγραφος 2 σηµείο (ε)): έγινε δεκτή εν µέρει, ιδίως όσον 

αφορά τη διαγραφή της υποχρέωσης υποβολής κατάλληλης διατύπωσης σε όλες τις 

κοινοτικές γλώσσες. Όσον αφορά τα απλουστευτικά µέτρα για τις ΜΜΕ, το Συµβούλιο 

παρατήρησε ότι εκτελεστικοί κανόνες για την εφαρµογή του άρθρου 15, 

συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν την εκπόνηση και την υποβολή της 

αίτησης, προβλέπονται στην παράγραφο 4 του εν λόγω άρθρου. Επιπλέον, το άρθρο 15 

παράγραφος 5 προβλέπει ότι η Αρχή θα εκδώσει, πριν από την ηµεροµηνία εφαρµογής 

του κανονισµού, λεπτοµερείς κατευθυντήριες γραµµές για να βοηθήσει τους αιτούντες. 

 

 Τροπολογία 57 (άρθρο 15 παράγραφος 1): ενσωµατώθηκε εν µέρει όσον αφορά την 

προθεσµία γνωµοδότησης της Αρχής, η οποία παρατάθηκε σε έξι µήνες. 

 

 Τροπολογία 61 (άρθρο 15 παράγραφος 4 σηµείο (γ)): έγινε δεκτή κατ’ αρχήν - η 

αναφορά σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες διαγράφηκε, όπως προβλέπεται στην 

τροπολογία. 
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 Τροπολογία 62 (άρθρο 14, (νέα) παράγραφος 4α): έγινε δεκτή εν µέρει και κατ’ αρχήν. 

Το άρθρο 16 παράγραφος 6 της κοινής θέσης αναφέρει ρητά ότι ο αιτών µπορεί να 

διαβιβάζει σχόλια στην Επιτροπή σχετικά µε τη γνώµη της Αρχής εντός 30 ηµερών από 

τη δηµοσίευσή της. Το άρθρο 17 παράγραφος 1 προβλέπει ότι, στο σχέδιο απόφασής 

της, η Επιτροπή λαµβάνει υπόψη της τη γνώµη της Αρχής και άλλους θεµιτούς 

παράγοντες που αφορούν το εξεταζόµενο θέµα. 

 

 Τροπολογία 72 (άρθρο 26): έγινε δεκτή κατ’ ουσίαν σε µεγάλο βαθµό όσον αφορά τα 

µεταβατικά µέτρα για τα προϊόντα που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά και για ήδη 

χρησιµοποιούµενους ισχυρισµούς υγείας. Ένα νέο άρθρο 27 είναι πλέον αφιερωµένο 

πλήρως στα εφαρµοστέα µεταβατικά µέτρα, συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων 

των τροφίµων που κυκλοφορούν ήδη στην αγορά, των τροφίµων που φέρουν εµπορικά 

σήµατα ή εµπορικές ονοµασίες που υπήρχαν πριν από την 1η Ιανουαρίου 2005, και των 

υφιστάµενων ισχυρισµών διατροφής και υγείας. 

 

(β) δεν περιέλαβε 38 τροπολογίες στην κοινή θέση. 

 

 Όσον αφορά τις τροπολογίες 3, 5, 11, 85, 24, 25, 29, 34, 35, 39, 40, 46, 47, 48, 49, 53, 

55, 56, 58, 60, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 96, 70, το Συµβούλιο ακολούθησε τη θέση που 

διατύπωσε η Επιτροπή. 

 

 Όσον αφορά την τροπολογία 85 (άρθρο 1, (νέα) παράγραφος 1α), µε την οποία τα 

εµπορικά σήµατα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού, επισηµαίνεται 

ότι το άρθρο 27 παράγραφος 2 προβλέπει δεκαετή µεταβατική περίοδο για τα 

υφιστάµενα προϊόντα τα οποία φέρουν εµπορικά σήµατα ή εµπορικές ονοµασίες και 

δεν είναι σύµφωνα µε τον κανονισµό. 

 

 Όσον αφορά τις τροπολογίες 13, 15, 18, 37, 38, 52, 54, 59, 67 και 71, τις οποίες 

δέχθηκε εν µέρει ή κατ’ αρχήν η Επιτροπή αλλά οι οποίες δεν ενσωµατώθηκαν στην 

κοινή θέση, διατυπώνονται τα εξής σχόλια: 



 
9858/3/05 REV 3 ADD 1  ΑΚ/νκ 10 
 DG I   EL 

 Τροπολογία 13 

 Το Συµβούλιο σηµειώνει ότι το κείµενο της κοινής θέσης προβλέπει ήδη τη 

διαβούλευση των ενδιαφεροµένων κατά τη διαδικασία εφαρµογής του προτεινόµενου 

κανονισµού (όπως στο άρθρο 4 παράγραφος 1 πέµπτο εδάφιο ή στο άρθρο 10 

παράγραφος 4) και λαµβάνει δεόντως υπόψη τις ανάγκες της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας 

τροφίµων. Για παράδειγµα, η προαγωγή της καινοτοµίας τονίζεται, µεταξύ άλλων, στις 

αιτιολογικές παραγράφους 10 και 31 και στο άρθρο 13 παράγραφος 5 (σχετικά µε τους 

ισχυρισµούς υγείας εξαιρουµένων εκείνων που αναφέρονται στη µείωση του κινδύνου 

εκδήλωσης µίας ασθένειας για τους οποίους απαιτείται προστασία δεδοµένων). Το 

(νέο) άρθρο 27 περιλαµβάνει λεπτοµερή µεταβατικά µέτρα για τα υφιστάµενα προϊόντα 

και για τους ήδη χρησιµοποιούµενους ισχυρισµούς διατροφής και υγείας. 

 

 Τροπολογία 15 

 Η προτεινόµενη αιτιολογική παράγραφος κρίνεται άσκοπη διότι δεν αντιστοιχεί σε 

καµιά ουσιαστική διάταξη του κειµένου του προτεινόµενου κανονισµού. Το Συµβούλιο 

δεν αµφισβητεί το γεγονός ότι ενηµερωτικές εκστρατείες για θέµατα διατροφής και 

υγιεινές συνήθειες διατροφής µπορούν να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην 

πρόληψη της παχυσαρκίας και των σχετικών παθήσεων. 

 

 Τροπολογία 18 

 Το Συµβούλιο κρίνει ότι τα συµπληρώµατα διατροφής εµπίπτουν πλήρως στο πεδίο 

εφαρµογής του προτεινόµενου κανονισµού και, συνεπώς, δεν υποστηρίζει την 

τροπολογία αυτήν. Οι ειδικές απαιτήσεις επισήµανσης για τα συµπληρώµατα διατροφής 

αναφέρονται στο άρθρο 7 τρίτη περίπτωση. 
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 Τροπολογία 37 

 Η υποχρεωτική συµµετοχή οµάδων καταναλωτών όταν τροποποιείται ο κατάλογος 

ισχυρισµών διατροφής που περιέχεται στο Παράρτηµα του κανονισµού ενδέχεται να 

επιφέρει πρόσθετο βάρος, από άποψη χρόνου και κόστους, στη διαδικασία 

προσαρµογής του Παραρτήµατος. Κρίνεται ότι το άρθρο 5 παράγραφος 2 της κοινής 

θέσης, στο οποίο αναφέρονται οι γενικοί όροι που ισχύουν για όλους τους ισχυρισµούς, 

είναι αρκετά σαφές εν προκειµένω, δεδοµένου ότι ορίζει πως «η χρήση ισχυρισµών 

διατροφής και υγείας επιτρέπεται µόνον εάν ο µέσος καταναλωτής αναµένεται να 

κατανοεί τα ευεργετικά αποτελέσµατα όπως αυτά διατυπώνονται στον ισχυρισµό». 

 

 Τροπολογία 38 

 Η πρόταση να επιτραπούν συγκριτικοί ισχυρισµοί διατροφής µεταξύ τροφίµων 

διαφορετικών κατηγοριών δεν ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση διότι ανέκυψαν 

ερωτήµατα ως προς τις ενδεχόµενες επιπτώσεις για τη σαφήνεια και την επιστηµονική 

αντικειµενικότητα των πληροφοριών που απευθύνονται στους καταναλωτές. 

 

 Τροπολογία 52 

 Κατά τη γνώµη του Συµβουλίου, η προτεινόµενη πρόσθετη απαίτηση για δείγµα της 

προτεινόµενης συσκευασίας του τροφίµου επί της οποίας αναγράφεται ο ισχυρισµός, σε 

πρώιµο στάδιο της διαδικασίας έγκρισης, θα επέφερε πρόσθετο κόστος για τον 

αιτούντα χωρίς αντίστοιχο πλεονέκτηµα. Σηµειωτέον επίσης ότι το άρθρο 25 προβλέπει 

ότι το κράτος µέλος µπορεί να ζητά, από τον παρασκευαστή ή το πρόσωπο που διαθέτει 

τα τρόφιµα στην αγορά της επικράτειάς τους, υπόδειγµα της ετικέτας που 

χρησιµοποιείται για το προϊόν, για λόγους παρακολούθησης. 

 

 Τροπολογία 54 

 Το Συµβούλιο κρίνει ότι, για να απλουστευθεί η όλη διαδικασία έγκρισης, έχουν ήδη 

απλουστευθεί πολλές απαιτήσεις (π.χ. γλωσσικές απαιτήσεις). Εξάλλου, στις 

παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 15 προβλέπεται ότι, όσον αφορά την προετοιµασία 

και την παρουσίαση της αίτησης, η Επιτροπή και η Αρχή αντίστοιχα θεσπίζουν 

εκτελεστικούς κανόνες και λεπτοµερείς οδηγίες για να βοηθούν τους αιτούντες. 
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 Τροπολογία 59 

 Το Συµβούλιο προτίµησε να διατηρήσει το αρχικό κείµενο της πρότασης, ελαφρώς 

τροποποιηµένο, διότι περιγράφει ακριβέστερα το ρόλο και τις αρµοδιότητες της Αρχής 

όσον αφορά την αξιολόγηση των αιτήσεων. 

 

 Τροπολογία 67 

 Το Συµβούλιο κρίνει ότι η προτεινόµενη τρίµηνη περίοδος για την εξέταση της γνώµης 

της Αρχής από την Επιτροπή δεν θα καθιστούσε σαφέστερο το κείµενο. Σηµειωτέον 

ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παράγραφος 2 της κοινής θέσης, η γνώµη της Αρχής θα 

πρέπει να εξετάζεται µαζί µε τα τυχόν σχόλια των αιτούντων ή του κοινού και 

προβλέπεται προθεσµία 30 ηµερών µετά τη γνωµοδότηση της Αρχής για την εξέταση 

αυτήν. Εξάλλου, στο άρθρο 17 παράγραφος 1, το οποίο αφορά την εφαρµοστέα 

διαδικασία, προβλέπονται ήδη λεπτοµερείς προθεσµίες για την εξέταση αυτήν. 

 

 Τροπολογία 71 

 Το Συµβούλιο κρίνει ότι η προτεινόµενη τριετής περίοδος για την υποβολή έκθεσης της 

Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή του προτεινόµενου κανονισµού δεν είναι 

κατάλληλη, δεδοµένου ότι δεν θα έχουν ακόµη υλοποιηθεί πολλές από τις βασικές 

πτυχές του (π.χ. τα περιγράµµατα θρεπτικών συστατικών ή ο κατάλογος επιτρεπόµενων 

ισχυρισµών υγείας). 

 

 Όσον αφορά το δεύτερο µέρος της τροπολογίας αυτής, µε το οποίο ζητείται να 

εξεταστούν, ιδίως, τα προβλήµατα που ανακύπτουν κατά την εφαρµογή του άρθρου 1 

(νέα) παράγραφος 4α (τροπολογία 85) σχετικά µε τα προϊόντα που φέρουν εµπορικά 

σήµατα, υπενθυµίζεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 27 της κοινής θέσης, τα προϊόντα 

αυτά µπορούν να εξακολουθούν να διατίθενται στην αγορά επί 10 έτη, ακόµη και εάν 

δεν είναι σύµφωνα προς τον κανονισµό. Η σηµερινή διατύπωση του άρθρου 26 παρέχει 

στην Επιτροπή τη δυνατότητα να εξετάζει το ζήτηµα αυτό κατά την αξιολόγηση της 

εφαρµογής του κανονισµού όσον αφορά την εξέλιξη της αγοράς των συγκεκριµένων 

προϊόντων και την κατανόηση των ισχυρισµών από τους καταναλωτές. 
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3. Άλλες καινοτοµίες που εισήγαγε το Συµβούλιο 

 
 Στις άλλες καινοτοµίες που εισάγονται µε την κοινή θέση συγκαταλέγονται οι εξής: 

 
- οινοπνευµατώδη ποτά : η γενική απαγόρευση χρήσης ισχυρισµών για τα 

οινοπνευµατώδη ποτά, πλην των ισχυρισµών που αφορούν τη µειωµένη περιεκτικότητα 

σε αιθανόλη ή τη µειωµένη ενεργειακή αξία, διατηρήθηκε στο άρθρο 4 παράγραφος 3. 

Επιπλέον, στο άρθρο 4 παράγραφος 4, διευκρινίζεται ότι, ελλείψει συγκεκριµένων 

κοινοτικών κανόνων σχετικά µε τους ισχυρισµούς αυτούς που χρησιµοποιούνται σε 

ποτά τα οποία, κανονικά, περιέχουν αιθανόλη, επιτρέπεται να εφαρµόζονται οι σχετικοί 

εθνικοί κανόνες τηρουµένης της Συνθήκης. 

 
- εµπορικές ονοµασίες ή εµπορικά σήµατα : η χρήση εµπορικών ονοµασιών ή εµπορικών 

σηµάτων, που θα µπορούσαν ταυτόχρονα να θεωρηθούν ως ισχυρισµοί και να 

υπαχθούν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος κανονισµού λόγω της παρουσίασης ή της 

διατύπωσής τους, καλύπτεται από το άρθρο 1 παράγραφος 3. Η νέα αυτή διάταξη 

επιτρέπει τη χρήση αυτών των ονοµασιών ή σηµάτων χωρίς διαδικασία έγκρισης, υπό 

την προϋπόθεση ότι τα σχετικά προϊόντα συνοδεύονται, κατά την επισήµανση, 

παρουσίαση ή διαφήµισή τους, από σχετικό ισχυρισµό διατροφής ή υγείας ο οποίος 

είναι σύµφωνος προς τον παρόντα κανονισµό. 

 
 Για να καλυφθούν ορισµένες ανησυχίες όσον αφορά την εφαρµογή του κανονισµού στα 

υφιστάµενα εµπορικά σήµατα και τις υφιστάµενες εµπορικές ονοµασίες, προβλέπεται 

δεκαετής µεταβατική περίοδος για τις εµπορικές ονοµασίες ή τα εµπορικά σήµατα που 

χρησιµοποιούνται πριν από την 1η Ιανουαρίου 2005· µετά την ηµεροµηνία αυτήν, τα 

σήµατα και οι ονοµασίες αυτές πρέπει να είναι σύµφωνα προς τον κανονισµό (άρθρο 27 

παράγραφος 2)). 

 
 Παράρτηµα 

 
 Οι όροι χρήσης των ισχυρισµών διατροφής που περιέχονται στο Παράρτηµα του 

κανονισµού τροποποιήθηκαν για να ληφθούν υπόψη, µεταξύ άλλων, οι πρόσφατες 

τεχνικές και επιστηµονικές εξελίξεις του τοµέα. 

 

===================== 





 

 
14795/05 ADD 1  αβ 1 
 JUR   EL 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 23 Νοεµβρίου 2005 (06.12) 
(OR. fr) 

∆ιοργανικός φάκελος : 
2003/0165 (COD)  

14795/05 
ADD 1 
 
 
 

  
CODEC 1064 
DENLEG 60 
SAN 187 

 
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» 
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου 
προς : την ΕΜΑ/το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
αριθ. πρότ. Επιτρ. : 11646/03 DENLEG 44 SAN 162 CODEC 1024 
Θέµα : Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 

σχετικά µε τους ισχυρισµούς για τις θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες που 
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- Εγκριση (κθ+δ) 
α) της κοινής θέσης 
β) του σκεπτικού του Συµβουλίου 
- ∆ηλώσεις 

 
 

1. ∆ήλωση του Συµβουλίου 

 

«Το Συµβούλιο αναγνωρίζει ότι τα παιδιά αποτελούν πλέον σηµαντικό στόχο των 

διαφηµίσεων, µεταξύ άλλων των διαφηµίσεων του τοµέα των τροφίµων. 

 

Το Συµβούλιο παρατηρεί ότι, σύµφωνα µε την προσφάτως εκδοθείσα οδηγία για τις αθέµιτες 

εµπορικές πρακτικές, η ένταξη, σε διαφήµιση, µιας «άµεσης πιεστικής πρόσκλησης προς τα 

παιδιά να αγοράσουν ή να πείσουν τους γονείς τους ή άλλα ενήλικα άτοµα να τους 

αγοράσουν διαφηµιζόµενα προϊόντα» θεωρείται ως πρακτική η οποία χαρακτηρίζεται, 

πάντοτε, ως αθέµιτη. 
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Εξάλλου, το Συµβούλιο έχει καλέσει τα κράτη µέλη και, ανάλογα µε την περίπτωση, την 

Επιτροπή1, να επινοήσουν και να εφαρµόσουν πρωτοβουλίες µε στόχο την προαγωγή 

υγιεινών διαιτολογίων και σωµατικής άσκησης, εξασφαλίζοντας, µεταξύ άλλων, ότι οι 

καταναλωτές δεν παραπλανώνται από διαφηµίσεις, δραστηριότητες µάρκετινγκ και 

προσφορές, και ότι δεν γίνεται εκµετάλλευση ιδίως της ευπιστίας των παιδιών και της 

περιορισµένης εξοικείωσής τους µε τα µέσα ενηµέρωσης. 

 

Κατά συνέπεια, το Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να εξετάσει, στην έκθεση αξιολόγησης 

που θα υποβάλει σύµφωνα µε το άρθρο 26, τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν στα παιδιά 

οι διατροφικοί ισχυρισµοί και οι ισχυρισµοί για την υγεία, συνοδευόµενες, εφόσον απαιτείται, 

από τις κατάλληλες προτάσεις.» 

 

2. ∆ήλωση του Συµβουλίου 

 

«Το Συµβούλιο σηµειώνει ότι η Επιτροπή ζήτησε από την Αρχή να γνωµοδοτήσει όσον 

αφορά ισχυρισµούς «Πηγή λιπαρών οξέων ω-3», «Υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα 

ω-3», «Υψηλή περιεκτικότητα σε ακόρεστα λιπαρά», «Υψηλή περιεκτικότητα σε 

µονοακόρεστα λιπαρά» και «Υψηλή περιεκτικότητα σε πολυακόρεστα λιπαρά». 

 

Το Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να λάβει τα αναγκαία µέτρα το συντοµότερο δυνατόν, 

µόλις διατυπωθεί η σχετική γνώµη, για να τροποποιήσει κατάλληλα το Παράρτηµα του 

κανονισµού. 

 

Επιπλέον, το Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τροποποιήσεις του Παραρτήµατος 

όσον αφορά τους συγκεκριµένους όρους που ισχύουν για το κρέας «χαµηλών λιπαρών».» 

                                                 
1  Συµπεράσµατα του Συµβουλίου σχετικά µε την παχυσαρκία, τη διατροφή και τη σωµατική 

άσκηση που εγκρίθηκαν στις 3 Ιουνίου 2005 (έγγρ. 9803/05). 
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3. ∆ήλωση της Επιτροπής 

 

«Η Επιτροπή υπενθυµίζει ότι τα εθνικά τεχνικά πρότυπα και προδιαγραφές όσον αφορά τους 

ισχυρισµούς για µη ευεργετικές συνέπειες θα πρέπει να κοινοποιούνται στην Επιτροπή και 

στα υπόλοιπα κράτη µέλη βάσει της οδηγίας 98/34/EΚ. Σύµφωνα µε την Συνθήκη, ιδίως δε 

τα άρθρα 28-30, η Επιτροπή θα επικεντρώσει την προσοχή της στο να διασφαλίσει ότι αυτά 

τα πρότυπα και οι προδιαγραφές δεν εισάγουν de jure ή de facto εµπόδια στο κοινοτικό 

εµπόριο τροφίµων». 

 

4. ∆ήλωση της Επιτροπής 

 

«Μετά από αίτηση του Συµβουλίου, η Επιτροπή συµφωνεί, στο πλαίσιο τροποποιήσεων του 

Παραρτήµατος, να εξετάσει πιθανές διευκρινίσεις του ισχυρισµού «πηγή [όνοµα βιταµίνης/-

ών] και / ή [όνοµα ανόργανου/-ων άλατος/-ων]».» 

 

5. ∆ήλωση του Ηνωµένου Βασιλείου 

 

«Υπενθυµίζοντας τις δύο ενστάσεις που έχει προβάλει κατά της χρησιµοποίησης του άρθρου 

95 της ΣΕΚ ως νοµικής βάσης, το ΗΒ εκφράζει τη διαφωνία του µε τη χρησιµοποίηση του 

άρθρου 95 της ΣΕΚ ως κατάλληλης νοµικής βάσης για το εν θέµατι µέτρο. Το ΗΒ εκτιµά ότι, 

αντιθέτως, θα έπρεπε να έχει χρησιµοποιηθεί το άρθρο 308 της ΣΕΚ». 

 

6. ∆ήλωση του Ηνωµένου Βασιλείου 

 

«Το Ηνωµένο Βασίλειο διαθέτει ένα πρόγραµµα που αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της 

κατανάλωσης πέντε µερίδων φρούτων και λαχανικών ηµερησίως. Εκτιµά ότι τα απλά 

µηνύµατα στα πλαίσια τέτοιων ενηµερωτικών εκστρατειών εκ µέρους των δηµοσίων αρχών 

για την προώθηση της υγιεινής διατροφής µε βάση ορισµένα τρόφιµα, για παράδειγµα 

ηµερησίως συνιστώµενη κατανάλωση ορισµένων µερίδων φρούτων και λαχανικών, δεν 

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του κανονισµού. Κατά συνέπεια, δεν είναι σκόπιµο τα 

µηνύµατα αυτά να προστεθούν στο παράρτηµα για τους διατροφικούς ισχυρισµούς». 
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7. ∆ήλωση του Ηνωµένου Βασιλείου 

 

«Το Ηνωµένο Βασίλειο είναι βαθιά πεπεισµένο ότι ο παρών κανονισµός πρέπει να είναι 

αναλογικός προς τις ανάγκες και να συµβιβάζει τις ανάγκες τόσο των καταναλωτών όσο και 

της βιοµηχανίας, ιδίως δε των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 

 

Υπό το πρίσµα αυτό, η αρχική πρόταση βελτιώθηκε κατά τη φάση της πρώτης ανάγνωσης. 

Ωστόσο, εκτιµούµε σκόπιµο οι προσεχείς φάσεις της διαδικασίας να χρησιµοποιηθούν για να 

διασφαλιστεί ότι οι απαιτήσεις που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις του τοµέα των τροφίµων 

που επιζητούν έγκριση των ισχυρισµών για την υγεία τους οποίους προβάλλουν, είναι 

αναλογικές προς τους λόγους αυτής της έγκρισης. 

 

Μια σχετικά απλουστευµένη διαδικασία θα εφαρµόζεται για τους ισχυρισµούς για την υγεία 

που βασίζονται σε γενικώς παραδεκτά επιστηµονικά στοιχεία· η δεύτερη πάντως διαδικασία 

έγκρισης που προβλέπεται στην πρόταση κανονισµού προϋποθέτει την υποβολή 

εµπεριστατωµένης αίτησης προς την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων. 

Τούτο είναι απολύτως δικαιολογηµένο στην περίπτωση των ισχυρισµών σχετικά µε τη 

µείωση κινδύνου εκδήλωσης ασθενείας. Εντούτοις, για άλλους τύπους ισχυρισµών για την 

υγεία εκτιµούµε αναγκαίο να επανεξεταστεί ο αντίκτυπος που η διαδικασία 

εµπεριστατωµένης αίτησης ενδέχεται να έχει για τις επιχειρήσεις, ιδίως δε τις µικρές εξ 

αυτών, και να αναζητηθούν τυχόν πιο αναλογικές λύσεις». 

 

8. ∆ήλωση της Ιταλίας 

 

«Η ιταλική αντιπροσωπία κρίνει ότι η πρόταση κανονισµού πρέπει να λαµβάνει υπόψη τις 

θέσεις που έχει λάβει η Κοινότητα στα πλαίσιο του Codex Alimentarius. Συγκεκριµένα, οι 

διατροφικοί ισχυρισµοί που περιέχονται στο παράρτηµα της πρότασης θα πρέπει, όπου αυτό 

είναι δυνατόν, να συµφωνούν µε τις σχετικές αξίες του Codex Alimentarius, ο οποίος θα 

πρέπει να είναι δεσµευτικός προκειµένου για έγκριση ή τροποποίηση των σχετικών 

κοινοτικών αποφάσεων». 
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9. ∆ήλωση της Φινλανδίας 

 

«Υπάρχει επιστηµονικώς αποδεδειγµένη σχέση µεταξύ προσλαµβανόµενου αλατιού και 

καρδιαγγειακών παθήσεων. Έχει επίσης καταδειχθεί ότι η έστω και µικρή µείωση της 

ποσότητας προσλαµβανόµενου αλατιού επηρεάζει θετικά την υγεία. Ακόµη, οι επιστηµονικές 

έρευνες δείχνουν ότι η επισήµανση είναι όντως ικανή να κατευθύνει τις επιλογές των 

καταναλωτών προς τρόφιµα µε χαµηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Η Φινλανδία έχει 

υλοποιήσει µε επιτυχία µέτρα για τον περιορισµό των προσλαµβανόµενων ποσοτήτων 

αλατιού, τα οποία έχουν αποφέρει ουσιαστικά οφέλη από πλευράς δηµόσιας υγείας. 

 

Το µεγαλύτερο µέρος του αλατιού που προσλαµβάνουν οι καταναλωτές το παίρνουν από 

µεταποιηµένα τρόφιµα. Τα κριτήρια όµως που προβλέπονται στο περί διατροφικών 

ισχυρισµών Παράρτηµα της πρότασης κανονισµού όσον αφορά τους ισχυρισµούς σχετικά µε 

την περιεκτικότητα σε νάτριο ή αλάτι δεν είναι τα πρέποντα για την περίπτωση των 

µεταποιηµένων τροφίµων. Η περιεκτικότητα των τροφίµων αυτού του είδους σε νάτριο είναι 

αισθητά µεγαλύτερη, και το προβλεπόµενο στον κανονισµό όριο δεν κάνει αρκετά σαφή 

διάκριση ανάµεσα στα προϊόντα χαµηλότερης και υψηλής περιεκτικότητας σε αλάτι. 

 

Η περιεκτικότητα των τροφίµων σε νάτριο επηρεάζεται τόσο από την τεχνολογία των 

τροφίµων όσο και από τις προτιµήσεις των καταναλωτών. ∆εν αναµένεται να µειωθεί τόσο 

πολύ η περιεκτικότητα των τροφίµων σε αλάτι ώστε το κριτήριο του κανονισµού να 

αποδειχθεί όντως χρήσιµο στην πράξη από άποψη υποβοήθησης υγιεινότερων επιλογών των 

καταναλωτών. 

 

Η Φινλανδία θεωρεί σηµαντικό να εξετάσει ενδελεχώς η Επιτροπή, κατά τον καταρτισµό της 

έκθεσης αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 26 της πρότασης κανονισµού, το πώς θα 

έχουν λειτουργήσει στην πράξη τα σχετικά µε τους ισχυρισµούς περί νατρίου και αλατιού 

κριτήρια, και να υποβάλει αν χρειαστεί προτάσεις αναθεώρησής τους, µε στόχο την 

προαγωγή της δηµόσιας υγείας.» 

 

 
________________________ 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 13.1.2006 
COM(2006) 2 τελικό 

2003/0165 (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ 

 
σχετικά µε την 

Kοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου σχετικά µε τους ισχυρισµούς διατροφής και υγείας που 

διατυπώνονται στα τρόφιµα 
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2003/0165 (COD) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

 
σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ 

 
σχετικά µε την 

Kοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου σχετικά µε τους ισχυρισµούς διατροφής και υγείας που 

διατυπώνονται στα τρόφιµα 

1- ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και στο Συµβούλιο(έγγραφο COM(2003) 424 τελικό - 2003/0165 
(COD): 

17 Ιουλίου 2003 

Ηµεροµηνία της γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής 
και Κοινωνικής Επιτροπής: 

26 Φεβρουαρίου 2004 

Ηµεροµηνία γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 
πρώτη ανάγνωση: 

26 Μαΐου2005 

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης: 8 ∆εκεµβρίου 2005 

2- ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η παρούσα πρόταση καλύπτει τους ισχυρισµούς διατροφής και υγείας που χρησιµοποιούνται 
στην επισήµανση, παρουσίαση και διαφήµιση των τροφίµων. Μόνον οι ισχυρισµοί διατροφής 
και υγείας που συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του εν λόγω κανονισµού θα επιτρέπονται 
για την επισήµανση, παρουσίαση και διαφήµιση τροφίµων που κυκλοφορούν στην αγορά 
εντός της Κοινότητας και διατίθενται στον τελικό καταναλωτή. 

Οι κύριοι στόχοι της παρούσας πρότασης είναι οι εξής: 

• επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή µε την παροχή επιπλέον 
προαιρετικών πληροφοριών πέρα από τις υποχρεωτικές πληροφορίες που προβλέπονται 
από τη νοµοθεσία της ΕΕ· 

• βελτίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών εντός της εσωτερικής αγοράς· 

• αύξηση της νοµικής ασφάλειας για τους επιχειρηµατίες·  

• εξασφάλιση του θεµιτού ανταγωνισµού στον τοµέα των τροφίµων· και 

• προώθηση και προστασία της καινοτοµίας στον τοµέα των τροφίµων. 
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Η παρούσα πρόταση προβλέπεται στο Λευκό Βιβλίο για την ασφάλεια των τροφίµων 
(COM(1999)719 τελικό-∆ράση αριθ 65). Η έκδοση του κανονισµού θα συµβάλει στη 
συµπλήρωση του ρυθµιστικού πλαισίου που καλύπτει την επισήµανση τροφίµων που 
προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο.  

3- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΘΕΣΗΣ 

3-1 ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Η Επιτροπή επικροτεί την κοινή θέση που εγκρίθηκε οµόφωνα από το Συµβούλιο, καθώς 
διατηρούνται οι γενικές αρχές της πρότασης της Επιτροπής, ιδίως όσον αφορά την απαίτηση 
να τηρούνται στα τρόφιµα ορισµένα περιγράµµατα θρεπτικών συστατικών για τη χρήση 
ισχυρισµών και την απαίτηση ορισµένοι ισχυρισµοί για την υγεία να υποβάλονται σε 
διαδικασία έγκρισης. Πολυάριθµες τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ενσωµατώθηκαν από το Συµβούλιο στο τελικό κείµενο, το οποίο µπορεί να υποστηριχθεί 
πλήρως από την Επιτροπή. 

3-2 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 

Πεδίο εφαρµογής και ορισµοί 

Οι τροπολογίες 2 και 16 έχουν ληφθεί εν µέρει υπόψη στη νέα αιτιολογική σκέψη 4, στην 
οποία διευκρινίζεται ότι δεν καλύπτονται οι µη εµπορικές ανακοινώσεις, και στο άρθρο 1, 
παράγραφος 2, στο οποίο αναφέρεται ότι ο κανονισµός ισχύει για ισχυρισµούς οι οποίοι 
διατυπώνονται “σε εµπορικές ανακοινώσεις”. 
Η τροπολογία 17 έχει ληφθεί εν µέρει υπόψη και αναφέρεται πλέον στο άρθρο 1 παράγραφος 
4 ότι ο κανονισµός εφαρµόζεται µε την επιφύλαξη της οδηγίας 89/398 σχετικά µε τα τρόφιµα 
που προορίζονται για ειδική διατροφή και των οδηγιών που εκδόθηκαν µε βάση την εν λόγω 
οδηγία, της οδηγίας 80/777/ΕΟΚ σχετικά µε τα φυσικά µεταλλικά νερά και της οδηγίας 
98/83/EΚ σχετικά µε τα νερά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. 

Σύµφωνα µε τις τροπολογίες 20 και 21, προστίθενται οι υφιστάµενοι κοινοτικοί ορισµοί, 
όπως π.χ. ο ορισµός για τα συµπληρώµατα διατροφής (οδηγία 2002/46/ΕΚ) και ο ορισµός της 
έννοιας της «επισήµανσης» (οδηγία 2000/13/ΕΚ),ενώ διευκρινίζεται ο ορισµός της έννοιας 
«ισχυρισµός». 

Γενικές αρχές 
Οι τροπολογίες 26 και 27 ενσωµατώθηκαν για να διευκρινιστούν και να συµπληρωθούν οι 
γενικές αρχές για όλους τους ισχυρισµούς, ενώ η τροπολογία 28 ενσωµατώθηκε επίσης µε 
αλλαγές στη διατύπωση. 

Εγκρίθηκε η διατύπωση “θρεπτικές και άλλες ουσίες” αντί της διατύπωσης “ουσία” για να 
είναι σύµφωνη µε τους ορισµούς του άρθρου 2. Αναφέρεται στους προβληµατισµούς του 
αποδεκτού µέρους της τροπολογίας 30 και των τροπολογιών 31, 32 και 33.  
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Το πρώτο µέρος της τροπολογίας 36, στο οποίο αναφέρεται ότι οι ισχυρισµοί δεν πρέπει να 
συγκαλύπτουν τη γενική διατροφική αξία των τροφίµων, έχει ενσωµατωθεί πλέον στη νέα 
αιτιολογική σκέψη 10. Η αναφορά στην οδηγία για τα συµπληρώµατα διατροφής και στις 
ιδιαίτερες απαιτήσεις της σχετικά µε τη διατροφική επισήµανση έχει επίσης ενσωµατωθεί στο 
άρθρο 7. 

Η νέα αιτιολογική σκέψη 10 διευκρινίζει τον τρόπο µε τον οποίο πρέπει να καθορίζονται και 
να χρησιµοποιούνται τα περιγράµµατα θρεπτικών συστατικών. Λαµβάνονται επίσης υπόψη 
µέρη των τροπολογιών 1 και 10, ενώ η τροπολογία 4 λαµβάνεται εν µέρει υπόψη στην 
αιτιολογική σκέψη 11, στην οποία διευκρινίζεται πλέον ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίµων πρέπει να συµβουλεύει την Επιτροπή για τον καθορισµό 
περιγραµµάτων θρεπτικών συστατικών. 

Ισχυρισµοί διατροφής 
Η τροπολογία 6 ενσωµατώνεται στην αιτιολογική σκέψη 20, στην οποία αναφέρεται ότι ο 
κατάλογος µε τους επιτρεπόµενους ισχυρισµούς διατροφής θα ενηµερώνεται τακτικά «ώστε 
να λαµβάνονται υπόψη οι επιστηµονικές και τεχνολογικές εξελίξεις». 

Ισχυρισµοί υγείας 
Οι τροπολογίες 41 και 91 σχετικά µε τον τίτλο του άρθρου παραµένουν. Στην τροπολογία 42 
προτείνεται να επιτρέπονται όλοι οι ισχυρισµοί που απαγορεύονταν στο άρθρο 11 της 
αρχικής πρότασης µε την προϋπόθεση να τεκµηριώνονται επιστηµονικά. Αυτή η πρόταση 
είναι εν µέρει αποδεκτή από την Επιτροπή και το Συµβούλιο.  

Η αναφορά σε γενικά, µη προσδιοριζόµενα ευεργετικά αποτελέσµατα στο σύνολο 
της υγείας ή στην ευεξία ως αποτέλεσµα µιας καλής κατάστασης υγείας επιτρέπεται 
να γίνεται µόνον εάν συνοδεύεται από ένα συγκεκριµένο ισχυρισµό που 
συµµορφώνεται µε τον κανονισµό (άρθρο 10 νέα παράγραφος 3). 

Μόνον οι ισχυρισµοί που υπονοούν ότι η υγεία µπορεί να επηρεαστεί από τη µη 
κατανάλωση του τροφίµου, οι ισχυρισµοί που αναφέρονται σε συστάσεις 
µεµονωµένων ιατρών ή µη αναγνωρισµένων επαγγελµατιών στον τοµέα της υγείας 
και άλλων οργανώσεων και οι ισχυρισµοί που αναφέρονται στο ρυθµό ή την 
ποσότητα απώλειας βάρους εξακολουθούν να απαγορεύονται. Όλοι οι άλλοι 
ισχυρισµοί υγείας που απαγορεύονταν στο άρθρο 11 της αρχικής πρότασης 
επιτρέπονται πλέον, εάν είναι επιστηµονικά τεκµηριωµένοι. 

Για να ληφθεί υπόψη η νέα αυτή κατάσταση, οι αιτιολογικές σκέψεις 23 και 24 
διατυπώθηκαν εκ νέου από το Συµβούλιο σύµφωνα µε τις τροπολογίες 7 και 8. 

Στις τροπολογίες 43 και 93 απαιτείται η διαβούλευση µε τους ενδιαφεροµένους και η 
δηµιουργία επιτροπών για την έγκριση κατευθυντήριων γραµµών όσον αφορά την εφαρµογή 
του άρθρου 11 της αρχικής πρότασης. Το θέµα αυτό έχει ληφθεί υπόψη στη νέα παράγραφο 4 
του άρθρου 10. 

Στην τροπολογία 44 προτείνεται να διαγραφεί η λέξη «συνήθεις» πριν από τη λέξη 
«λειτουργίες» προκειµένου να συµπεριληφθεί στους ισχυρισµούς αυτούς λειτουργίας η 
κατηγορία «συνήθεις και βελτιωµένες λειτουργίες του σώµατος». Αυτή η τροποποίηση 
υποστηρίχθηκε από την Επιτροπή και διατηρήθηκε στην κοινή θέση.  
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Η αιτιολογική σκέψη 25 διατυπώθηκε εκ νέου για να ληφθεί υπόψη µέρος της τροπολογίας 9, 
και οι λέξεις “µακροχρόνια καθιερωµένων και µη αντιφατικών επιστηµονικών πορισµάτων” 
αντικαθίστανται από τις λέξεις «γενικώς αποδεκτά επιστηµονικά στοιχεία». 

Η Επιτροπή υποστήριξε τη συµµετοχή των οργανώσεων που αντιπροσωπεύουν τη βιοµηχανία 
τροφίµων και τους καταναλωτές για την κατάρτιση του αρχικού καταλόγου ισχυρισµών 
λειτουργίας όπως προτείνεται στην τροπολογία 45. Η τροπολογία αυτή διατηρείται εν µέρει 
από το Συµβούλιο στο άρθρο 13 παράγραφος 5, σύµφωνα µε την οποία οι αιτήσεις για 
έγκριση µπορούν να υποβάλονται από τα ενδιαφερόµενα µέρη.  

Για να ληφθούν υπόψη οι τροπολογίες 51 και 61 οι γλωσσικές απαιτήσεις έχουν απλοποιηθεί 
σηµαντικά εφόσον απαιτείται τώρα µόνον η γλώσσα του σχετικού φακέλου. 

Η ακριβής διατύπωση που προτείνεται µε την τροπολογία 50, η οποία έγινε δεκτή από την 
Επιτροπή, ενσωµατώθηκε στην κοινή θέση. Στο άρθρο 15 παράγραφος 3 στοιχείο β 
προστίθεται «τη θρεπτική ή άλλη ουσία ή» πριν από το «τρόφιµο […] σχετικά µε το οποίο 
διατυπώνεται ο ισχυρισµός υγείας». 

Η τροπολογία 62, που έγινε αποδεκτή από την Επιτροπή, διατηρείται εν µέρει στην κοινή 
θέση, εφόσον ο αιτών µπορεί να διαβιβάσει σχόλια στην Επιτροπή σχετικά µε τη γνώµη της 
Αρχής εντός 30 ηµερών από τη δηµοσίευσή της (άρθρο 16 παράγραφος 6) 

Γενικές και τελικές διατάξεις 
Η τροπολογία 12 έγινε δεκτή από την Επιτροπή και περιλήφθηκε στην κοινή θέση. Αφορά 
την αιτιολογική σκέψη 30 και διευκρινίζει ότι το Μητρώο πρέπει να ενηµερώνεται και να 
διατίθεται στο κοινό.  

Η Επιτροπή υποστήριξε εν µέρει την τροπολογία 72, καθώς χρειάζονται µεταβατικά µέτρα 
και θα εξασφαλίσει την οµαλή µετάβαση για τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων τροφίµων. Η 
κοινή θέση που εγκρίθηκε από το Συµβούλιο παρέχει διάφορες περιόδους µετάβασης για 
διάφορες διατάξεις του κανονισµού, οι οποίες καταγράφονται στο άρθρο 27. Για το λόγο 
αυτόν η αιτιολογική σκέψη 33 τροποποιείται επίσης ελαφρώς, λαµβάνοντας υπόψη το πρώτο 
µέρος της τροπολογίας 14, η οποία έγινε πλήρως αποδεκτή από την Επιτροπή και µόνον εν 
µέρει αποδεκτή από το Συµβούλιο. Ωστόσο, οι πολυάριθµες µεταβατικές περίοδοι πρέπει να 
επιτρέπουν στις επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων των ΜΜΕ, να επωφεληθούν από την 
οµαλή µετάβαση. 

3-3 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΠΡΩΤΗ 
ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 

Στο πλαίσιο του γενικού συµβιβασµού και λαµβάνοντας υπόψη τον υψηλό βαθµό 
ευθυγράµµισης µεταξύ εκείνων των τροπολογιών που έγιναν αποδεκτές στην Επιτροπή και 
της κοινής θέσης, η Επιτροπή ήταν πρόθυµη να δεχθεί ένα συµβιβασµό ο οποίος δεν θα 
περιείχε ορισµένες τροπολογίες, τις οποίες η Επιτροπή είχε εν µέρει τουλάχιστον αποδεχθεί. 
Αυτές οι τροπολογίες είναι η 13 σχετικά µε την ανάγκη για τη διατήρηση της 
ανταγωνιστικότητας της βιοµηχανίας τροφίµων, η 15 σχετικά µε τις εκστρατείες ενηµέρωσης 
για τη διατροφή, οι οποίες πρέπει να πραγµατοποιηθούν, η 37 σχετικά µε τη συµµετοχή µιας 
επιτροπής καταναλωτών για την αξιολόγηση των ισχυρισµών, η 38 σχετικά µε τους 
συγκριτικούς ισχυρισµούς µεταξύ τροφίµων που ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες 
τροφίµων, η 52 σχετικά µε την υποβολή δείγµατος συσκευασίας τροφίµου στην Αρχή, η 54 
σχετικά µε την παροχή σηµαντικής βοήθειας στις ΜΜΕ, η 59 σχετικά µε τον έλεγχο της 
διατύπωσης του ισχυρισµού από την Αρχή, η 67 σχετικά µε το χρόνο που δίνεται στην 
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Επιτροπή για να εξετάσει τη γνώµη της Αρχής και η 71 σχετικά µε το χρόνο που δίνεται στην 
Επιτροπή για να συντάξει έκθεση σχετικά µε την εφαρµογή του κανονισµού. 

3-4 ΝΕΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 

Το Συµβούλιο εισήγαγε νέα κείµενα τόσο στην αιτιολογική σκέψη 4 όσο και στο άρθρο 1 µε 
τα οποία διευκρινίζει ότι τα εµπορικά σήµατα και οι εµπορικές ονοµασίες καλύπτονται από 
τον κανονισµό και παρέχει τους όρους εφαρµογής. 

Η κοινή θέση εξαιρεί πλέον από το πεδίο εφαρµογής του κανονισµού τους µη ευεργετικούς 
ισχυρισµούς διατροφής. Πρόκειται για ισχυρισµούς, που περιλαµβάνουν ενδεχοµένως 
λογότυπα ή άλλα σχήµατα, οι οποίοι ενδεχοµένως έχουν αρνητική επίδραση στην υγεία λόγω 
των ποσοτήτων ενός θρεπτικού συστατικού που περιέχει το προϊόν. Στη νέα αιτιολογική 
σκέψη 5 διευκρινίζεται ότι απαιτείται η κοινοποίηση αυτών των προτύπων σύµφωνα µε την 
οδηγία 98/34/ΕΚ. 

Το Συµβούλιο τροποποίησε το άρθρο 4 για την καλύτερη ανάλυση των αρχών των 
περιγραµµάτων θρεπτικών συστατικών και τη σειρά διαδικασιών για τον καθορισµό τους. 
Επιπλέον, το Συµβούλιο παρέτεινε την περίοδο καθορισµού των περιγραµµάτων θρεπτικών 
συστατικών από 18 µήνες σε 24 µήνες. 

Σχετικά µε τους ισχυρισµούς για τα οινοπνευµατώδη ποτά, λόγω έλλειψης κοινοτικών 
κανόνων που να αναφέρονται στη µείωση ή απουσία αιθανόλης ή ενέργειας, διευκρινίζεται 
ότι εθνικοί κανόνες µπορεί να εφαρµόζονται σύµφωνα µε τη Συνθήκη. Με τη νέα αιτιολογική 
σκέψη 12 τα συµπληρώµατα διατροφής σε υγρή µορφή που περιέχουν άνω του 1,2% κατ’ 
όγκο αιθανόλη εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής αυτών των περιορισµών, επειδή η 
ποσότητα αιθανόλης που παρέχεται από την κατανάλωση τέτοιου είδους τροφίµων είναι 
αµελητέα. 

Το Συµβούλιο, υποστηριζόµενο από την Επιτροπή, έκανε ορισµένες τροποποιήσεις στο 
παράρτηµα λαµβάνοντας κυρίως υπόψη πρόσφατες επιστηµονικές προόδους και εισήγαγε µια 
νέα αιτιολογική σκέψη 21 στην οποία αναφέρεται ότι ισχυρισµοί όπως «χωρίς λακτόζη» ή 
«χωρίς γλουτένη» θα πρέπει να ρυθµιστούν στο πλαίσιο της οδηγίας 89/398/ΕΟΚ.  

4- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η κοινή θέση περιλαµβάνει πολυάριθµες τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
εισάγει σηµαντικές διευκρινίσεις και βελτιώσεις στο αρχικό κείµενο της Επιτροπής. Η 
Επιτροπή µπορεί να υποστηρίξει το νέο κείµενο, µολονότι δεν περιλαµβάνει όλες τις αλλαγές 
που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις οποίες η Επιτροπή θα µπορούσε να αποδεχθεί 
πλήρως, εν µέρει ή µε αλλαγές διατύπωσης. 

5- ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή υπέβαλε δήλωση η οποία επισυνάφθηκε στα πρακτικά του Συµβουλίου και 
επισυνάπτεται επίσης στο παράρτηµα της παρούσας ανακοίνωσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ∆ΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Σύµφωνα µε το αίτηµα του Συµβουλίου η Επιτροπή συµφωνεί, στο πλαίσιο των τροπολογιών 
του παραρτήµατος, να εξετάσει πιθανές διευκρινίσεις του ισχυρισµού "πηγή [όνοµα 
βιταµίνης/ων] και/ ή [όνοµα ανόργανου άλατος/ων]. 




