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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της 
Επιτροπής που αφορά ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα 
τρόφιμα και αναφέρονται στην ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη τον κανονισμό 1924/2006 (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και 
υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα,

– έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής σχετικά με την έγκριση και άρνηση 
έγκρισηςορισμένων ισχυρισμών διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα
και αναφέρονται στην ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 5α, παράγραφος 3β της απόφασης του Συμβουλίου της 28ης 
Ιουνίου 1999 που προβλέπει τις διαδικασίες για την άσκηση των εκτελεστικών εξουσιών 
που αποδίδονται στην Επιτροπή1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 88, παράγραφος 2 και 4β του Κανονισμού του, 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισχυρισμοί που αναφέρονται στην ανάπτυξη και την υγεία των 
παιδιών στη σήμανση των τροφίμων πρέπει να αδειοδοτούνται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στα άρθρα 15, 16, 17 και 19 του κανονισμού 1924/2006 (ΕΚ) υπό την 
προϋπόθεση ότι πληρούν τους όρους που προβλέπονται μεταξύ άλλων στα άρθρα 3, 5 και 
6 του κανονισμού,

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι όπως επεξηγείται στο άρθρο 10 του κανονισμού 1924/2006 (ΕΚ), 
τα τρόφιμα που προωθούνται 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 και τούτο 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,

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιτιολογική σκέψη 14 του κανονισμού 1924/2006 (ΕΚ) 
αναφέρει ότι είναι αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι οι ουσίες για τις οποίες διατυπώνεται 
ισχυρισμός έχουν αποδεδειγμένα ευεργετικό θρεπτικό ή φυσιολογικό αποτέλεσμα· ότι η 
αιτιολογική σκέψη 17 του εν λόγω κανονισμού αναφέρει ως εκ τούτου ότι οι ισχυρισμοί 
πρέπει να τεκμηριώνονται επιστημονικά λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των διαθέσιμων 
επιστημονικών δεδομένων και σταθμίζοντας τη βαρύτητα των στοιχείων,

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιτιολογική σκέψη 23 του κανονισμού 1924/2006 (ΕΚ) 
καθιστά σαφές ότι οι ισχυρισμοί περί θεμάτων υγείας θα πρέπει να εγκρίνονται για χρήση 
στην Κοινότητα μόνο μετά από επιστημονική αξιολόγηση του υψηλότερου δυνατού 

                                               
1 ΕΕ L 184, 17.7.1999, σ. 23.
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επιπέδου,

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απαιτήσεις που προβλέπονται μεταξύ άλλων στα άρθρα 3, 5 
και 6 του κανονισμού 1924/2006 (ΕΚ) επιβάλλονται επιπλέον των στόχων αυτών· ότι η 
διαδικασία που προβλέπεται μεταξύ άλλων στο άρθρο 7 του κανονισμού 1924/2006 (ΕΚ) 
έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει ότι οι απαιτήσεις θα πληρούνται,

ΣΤ.λαμβάνοντας υπόψη ότι το στοιχείο α του άρθρου 3 του κανονισμού 1924/2006 (ΕΚ) 
προβλέπει ότι οι ισχυρισμοί επί θεμάτων διατροφής και υγείας δεν πρέπει να είναι 
παραπλανητικοί,

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 5 του κανονισμού 1924/2006 (ΕΚ) προβλέπει ότι η 
θρεπτική ή άλλη ουσία για την οποία διατυπώνεται ο ισχυρισμός πρέπει να έχει 
αποδειχθεί ότι έχει ευεργετικό θρεπτικό ή φυσιολογικό αποτέλεσμα σύμφωνα με γενικώς 
αποδεκτά επιστημονικά στοιχεία· ότι το άρθρο 6 του εν λόγω κανονισμού προβλέπει ότι 
οι ισχυρισμοί επί θεμάτων διατροφής και υγείας βασίζονται και τεκμηριώνονται από 
γενικώς αποδεκτά επιστημονικά στοιχεία,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 17 παράγραφος 1 απαιτεί από την Επιτροπή, όταν 
αποφασίζει για το ενδεχόμενο συμπερίληψης ενός ισχυρισμού στον κατάλογο της 
Ένωσης για τους επιτρεπόμενους ισχυρισμούς για την υγεία, να λαμβάνει υπόψη τη 
γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA), κάθε συναφή διάταξη του 
κοινοτικού δικαίου και άλλους θεμιτούς παράγοντες που αφορούν το εξεταζόμενο θέμα,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός της Επιτροπής για την έγκριση ή άρνηση έγκρισης 
ορισμένων ισχυρισμών διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα και 
αναφέρονται στην ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών προβλέπει ότι οι ισχυρισμοί για 
την υγεία που παρατίθενται στο παράρτημα Ι προστίθενται στον κατάλογο της Ένωσης 
των επιτρεπόμενων ισχυρισμών για την υγεία που προσαρτάται στον κανονισμό 
1924/2006 (ΕΚ),

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ισχυρισμός για την υγεία "το εικοσιπενταενοϊκό οξύ (DHA) 
συμβάλλει στην κανονική ανάπτυξη της όρασης των παιδιών ηλικίας έως 12 μηνών"
περιλαμβάνεται στους ισχυρισμούς που πρέπει να προστεθούν στον κατάλογο της 
Ένωσης για τους επιτρεπόμενους ισχυρισμούς σύμφωνα με το σχέδιο κανονισμού της 
Επιτροπής,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι γενικώς αποδεκτά επιστημονικά στοιχεία δείχνουν ότι το DHA
στο γάλα νεογνών συμβάλλει στην ανάπτυξη της όρασης των παιδιών,

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το συμπυκνωμένο DHA που προστίθεται στο γάλα για νεογνά 
και σε άλλες παιδικές τροφές, αποτελεί ωστόσο, σε ένα διαφορετικό βιολογικό 
περιβάλλον σε σχέση με το γάλα θηλασμού, που είναι συγκεκριμένο είδος, ζωντανός 
οργανισμός με συνένζυμα και συμπαράγοντες που επιτρέπουν στα λίπη να λειτουργούν 
κατά τον βέλτιστο τρόπο, 

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γνωμοδοτήσεις που κοινοποιήθηκαν από την EFSA στην 
Επιτροπή αναφέρουν ότι η ομάδα δεν θα μπορούσε να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι 
πρόκειται για σχέση αιτίας και αποτελέσματος μεταξύ της πρόσληψης εκ μέρους του 
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παιδιού και της προσθήκης του DHA και της οπτικής λειτουργίας χωρίς να ληφθούν 
υπόψη οι μελέτες που, όπως ισχυρίζονται οι αιτούντες, είναι ιδιοκτησία τους2,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπεβλήθησαν μελέτες στην EFSA διά των οποίων 
διερευνούνται τα αποτελέσματα της προσθήκης του DHA στην οπτική λειτουργία από 
ηλικίας έξι μηνών σε σχέση με τα παιδιά που λαμβάνουν το απλό γάλα από τη γέννησή 
τους3,

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη την συστηματική επιθεώρηση στοιχείων που αφορούν το DHA και 
τη νευρολογική ανάπτυξη των παιδιών που δημοσιεύθηκε από την Cochrane Library το 
20084 βρίσκει ότι η διατροφή παιδιών με γάλα εμπλουτισμένο με DHA και άλλα 
παρόμοια λιπαρά οξέα δεν έχει αποδειχθεί ότι βελτιώνει την όραση, τη μαθησιακή 
λειτουργία και τη σωματική ανάπτυξη,

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση που δημοσιεύτηκε στη βρετανική ιατρική εφημερίδα 
από την Kathy Kennedy και συνεργάτες τον Ιούνιο του 20105 διαπίστωσε ότι μετά από 
δέκα έτη διατροφής με την προσθήκη του DHA τα κορίτσια παρουσίασαν κατά μέσο όρο 
μεγαλύτερο βάρος και είχαν υψηλότερη πίεση,

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα για τα πιθανά αποτελέσματα, 
τόσο θετικά όσο και αρνητικά, της προσθήκης του DHA προτού διατυπωθεί ότι η χρήση 
του DHA σε γάλατα μετά το γάλα θηλασμού και σε παιδικές τροφές είναι ευεργετική,

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ισχυρισμός επί θεμάτων υγείας σχετικά με το DHA και την 
ανάπτυξη της όρασης που αναφέρεται στο σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής θα 
μπορούσε ωστόσο να είναι παραπλανητικός και ως εκ τούτου αντίθετος με το άρθρο 3 
στοιχείο α του κανονισμού 1924/2006 (ΕΚ) υπό το πρίσμα των στόχων που παρατίθενται 
στην αιτιολογική σκέψη 10 του εν λόγω κανονισμού,

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υφίσταται σαφής επιστημονική συναίνεση για τα 
αποτελέσματα της προσθήκης του DHA στα παιδιά, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με 
τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 6 του κανονισμού 1924/2006 (ΕΚ) υπό 
το πρίσμα των στόχων που παρατίθενται στις αιτιολογικές σκέψεις 10, 14, 17 και 23 του 
εν λόγω κανονισμού,

1. θεωρεί ότι το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την έγκριση και άρνηση έγκρισης 
ορισμένων ισχυρισμών διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα και 
αναφέρονται στην ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών δεν συνάδουν με το στόχο και το 
περιεχόμενο του κανονισμού 1924/2006 (ΕΚ)· 

2. αντιτίθεται στην έγκριση του σχεδίου κανονισμού της Επιτροπής· 

                                               
2 The EFSA Journal (2009) 941, 3-14.
3 The EFSA Journal (2009) 941, 11-14.
4 Simmer K, Patole S, Rao S,. ‘Longchain polyunsaturated fatty acid supplementation in infants born at term’, 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2008, Issue 1. 
5 Kathy Kennedy, Sarah Ross, Elizabeth B Isaacs, et al., ‘The 10-year follow-up of a randomised trial of long-
chain polyunsaturated fatty acid supplementation in preterm infants: effects on growth and blood pressure’, Arch 
Dis Child 2010 95: 588-595 originally published online June 1, 2010.
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3. αναθέτει στον πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την 
Επιτροπή, καθώς και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.


