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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η πρόταση κανονισμού ορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα επιτρέπεται στο μέλλον η 
χρησιμοποίηση πληροφοριών που αφορούν τις θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες των τροφίμων
στην επισήμανση και διαφήμισή τους.

Ενώ πληροφορίες που αφορούν τις θρεπτικές ιδιότητες των τροφίμων, όπως "με ελάχιστα 
λιπαρά" ή "χωρίς σάκχαρα", πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στην 
πρόταση κανονισμού και ενώ η Επιτροπή έχει το δικαίωμα, για ορισμένα τρόφιμα, να 
προσδιορίζει τα χαρακτηριστικά των θρεπτικών συστατικών, που πρέπει να τηρούνται, για να 
μπορούν τα τρόφιμα αυτά να διαφημίζονται με πληροφορίες για τις θρεπτικές και υγιεινές 
τους ιδιότητες, οι πληροφορίες που αφορούν τις υγιεινές ιδιότητες, σύμφωνα με την πρόταση 
της Επιτροπής, επιτρέπονται μόνον βάσει επιστημονικών αποδείξεων και μετά από έγκριση 
των αρμοδίων αρχών. Πληροφορίες που αναφέρονται καθαρά στην ευεξία, π.χ. "το τρόφιμο 
σας διατηρεί σε φόρμα ή νέο ή χαρούμενο" απαγορεύονται.

Η συντάκτρια της γνωμοδότησης έχει επιφυλάξεις ως προς την πρόταση της Επιτροπής και 
θεωρεί ότι σε πολλά σημεία χρήζει διορθώσεων.

Ήδη η αρχική προσέγγιση της Επιτροπής στην οποία βασίζεται η πρόταση κανονισμού -
απαγόρευση με την επιφύλαξη της έγκρισης - πρέπει να επανεξετασθεί.

Για τον καταναλωτή είναι πολύ σημαντικό να διαθέτει ακριβείς και σαφείς πληροφορίες για 
τα τρόφιμα που χρησιμοποιεί καθημερινά. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε μεγάλο 
βαθμό από τους ίδιους τους παραγωγούς. Εκτός από άλλους τομείς που επηρεάζουν, όπως 
είναι η τιμή του προϊόντος, μπορούν να επηρεάσουν την απόφαση για αγορά του προϊόντος. 
Ωστόσο, οι ευρωπαίοι παραγωγοί τροφίμων δεν λειτουργούν σε ένα χώρο χωρίς νομοθετικές 
ρυθμίσεις. Ήδη σήμερα υφίστανται πολλές εθνικές και ευρωπαϊκές ρυθμίσεις σχετικά με τη 
σήμανση και την επισήμανση των θρεπτικών ιδιοτήτων των τροφίμων. Εξ άλλου, υφίσταται 
ήδη γενική απαγόρευση της παραπλανητικής διαφήμισης.

Επιφυλάξεις εγείρει επίσης η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 της πρότασης κανονισμού εισαγωγή 
των χαρακτηριστικών των θρεπτικών συστατικών των τροφίμων. Σύμφωνα με την πρόταση 
της Επιτροπής, πρέπει να μετρείται η περιεκτικότητα των τροφίμων σε σάκχαρα, άλατα ή 
λιπαρά, πριν επιτραπεί η χρησιμοποίηση πληροφοριών για τις θρεπτικές ή τις υγιεινές τους 
ιδιότητες στη διαφήμισή τους. Ο διαχωρισμός όμως σε τρόφιμα με ωφέλιμα ή λιγότερο 
ωφέλιμα θρεπτικά χαρακτηριστικά είναι αντίθετος με την ιδέα μιας ισορροπημένης 
διατροφής. Βασικά δεν υπάρχουν καλά και κακά τρόφιμα. Αποφασιστικός παράγοντας είναι 
η αναλογία με την οποία καταναλώνονται τα τρόφιμα. Στην πρόταση κανονισμού παραμένει 
επίσης ανοικτός ο ακριβής ορισμός της έννοιας "χαρακτηριστικά των θρεπτικών συστατικών" 
και ο καθορισμός τους. Εάν τα σημεία αυτά δεν διευκρινισθούν επιστημονικά, δεν πρέπει να 
καθιερωθεί η εισαγωγή των χαρακτηριστικών των θρεπτικών συστατικών.

Το άρθρο 10 της πρότασης κανονισμού προβλέπει μια ενιαία διαδικασία έγκρισης για τη 
χρήση πληροφοριών σχετικά με τις υγιεινές ιδιότητες στη διαφήμιση των τροφίμων, 
διαδικασία που διαρκεί αρκετούς μήνες και διενεργείται από μία ευρωπαϊκή αρχή για τα 
τρόφιμα. Η προτεινόμενη διαδικασία είναι γραφειοκρατική, δεν είναι πρακτική  και δεν είναι 
αποδεκτή, εάν ληφθεί μάλιστα υπ' όψη η στρατηγική της Λισαβόνας. Η συντάκτρια 
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γνωμοδότησης στηρίζει το στόχο της Επιτροπής να συγκεκριμενοποιήσει τις απαιτήσεις για 
την επισήμανση και τη διαφήμιση των τροφίμων, απορρίπτει όμως κατηγορηματικά την 
προτεινόμενη διαδικασία της εκ των προτέρων επίσημης εξέτασης.

Επίσης πρέπει να συζητηθεί η προβλεπόμενη στο άρθρο 11 της πρότασης κανονισμού 
απαγόρευση των υπονοούμενων πληροφοριών σχετικά με τις υγιεινές ιδιότητες. Γιατί πρέπει 
να απαγορεύονται στο μέλλον διαφημίσεις περιέχουσες ισχυρισμούς που αναφέρονται στην 
ευεξία του καταναλωτή, όπως "σας διατηρεί νέους" ή "σας δίνει ενέργεια", οι οποίες 
εκφράζουν μια ατομική αίσθηση; Ο καταναλωτής είναι εις θέση να αναγνωρίζει ισχυρισμούς 
που αναφέρονται στη συναισθηματική ή ψυχολογική κατάσταση και να τους κρίνει ως 
τέτοιους. Η πλήρης απαγόρευση τέτοιων ισχυρισμών θα ήταν υπερβολική, δεδομένου 
μάλιστα ότι η οδηγία για την παραπλανητική διαφήμιση και οι οδηγίες σχετικά με την 
επισήμανση των τροφίμων ήδη προστατεύουν τους καταναλωτές από την παραπλανητική 
πληροφόρηση. Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή πρέπει επίσης να εξετάσει και το ερώτημα κατά 
πόσον η πρόταση κανονισμού προσανατολίζεται όντως προς την ιδέα του "μέσου 
καταναλωτή", όπως ακριβώς εκφράζεται στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Είναι 
λάθος να αμφισβητείται εκ των προτέρων η ικανότητα του καταναλωτή να αναγνωρίζει ως 
διαφήμιση γενικούς ισχυρισμούς για την ευεξία, να τους αξιολογεί και να τους εξετάζει με 
κριτική διάθεση.

Γενικά είναι πολύ αμφίβολο κατά πόσον με τον προκείμενο κανονισμό μπορούν πραγματικά 
να καταπολεμηθούν κακές διατροφικές συνήθειες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο 
αυξανόμενος αριθμός ατόμων με υπερβολικό βάρος στη μοντέρνα κοινωνία μας οφείλεται 
αναμφισβήτητα και στις κακές συνήθειες στην κατανάλωση ποτών και τροφίμων. Αλλά και 
άλλοι παράγοντες, όπως η έλλειψη κίνησης, η ρύπανση του περιβάλλοντος ή το στρες, 
μπορούν να επηρεάσουν την υγεία μας. Οι εξελίξεις αυτές θα οδηγήσουν ασφαλώς στο 
μέλλον στην αύξηση των δαπανών για την υγεία και, ως εκ τούτου, πρέπει να αναληφθεί 
δράση για την αντιμετώπισή τους. Ωστόσο, η συντάκτρια της γνωμοδότησης θεωρεί ότι αυτό 
το φαινόμενο δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με ρυθμίσεις για τη διαφήμιση των τροφίμων. Τα 
αίτια του προβλήματος δεν έγκεινται στην διαφήμιση χωρίς όρια, αλλά σε άλλους 
κοινωνικούς παράγοντες. Εάν στόχος μας είναι να μεταβληθούν μακροπρόθεσμα και να
επηρεασθούν θετικά οι διατροφικές συνήθειες, δεν πρέπει να βασισθούμε μόνον σε 
απαγορεύσεις και περιορισμούς. Μακροπρόθεσμα, η λύση μπορεί να βρεθεί μόνο μέσω 
διατροφικών συνηθειών οι οποίες αναγνωρίζονται και είναι αποδεκτές από τους 
καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, μπορούν να επιτευχθούν καλύτερα αποτελέσματα με 
εκστρατείες ενημέρωσης, για τις οποίες υπάρχουν ήδη πολλά παραδείγματα σε εθνικό 
επίπεδο, παρά με ένα νέο σύστημα κρατικού ελέγχου.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Τα τρόφιμα που διαφημίζονται με 
ισχυρισμούς ενδέχεται να δώσουν την 
εντύπωση στον καταναλωτή ότι έχουν 
περισσότερα θρεπτικά, φυσιολογικά ή άλλα 
πλεονεκτήματα για την υγεία από παρόμοια 
ή άλλα προϊόντα χωρίς τέτοιου είδους 
πρόσθετες θρεπτικές ουσίες. Αυτό ενδέχεται 
να ενθαρρύνει τον καταναλωτή να κάνει 
επιλογές, οι οποίες άμεσα επηρεάζουν τη 
συνολική κατανάλωση επιμέρους 
θρεπτικών ή άλλων ουσιών με τρόπο που 
δεν ανταποκρίνεται στις επιστημονικές 
συστάσεις. Για την αντιμετώπιση αυτής 
της δυνητικά ανεπιθύμητης επίδρασης, 
ενδείκνυται να επιβληθούν ορισμένοι 
περιορισμοί όσον αφορά τα προϊόντα που 
φέρουν ισχυρισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, 
παράγοντες όπως η παρουσία ορισμένων 
ουσιών όπως η περιεκτικότητα 
οινοπνεύματος του προϊόντος ή τα 
θρεπτικά συστατικά του προϊόντος 
αποτελούν κατάλληλα κριτήρια για να 
καθοριστεί εάν για το προϊόν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ισχυρισμοί.

(6) Τα τρόφιμα που διαφημίζονται με 
ισχυρισμούς ενδέχεται να δώσουν την 
εντύπωση στον καταναλωτή ότι έχουν 
περισσότερα θρεπτικά, φυσιολογικά ή άλλα 
πλεονεκτήματα για την υγεία από παρόμοια 
ή άλλα προϊόντα χωρίς τέτοιου είδους 
πρόσθετες θρεπτικές ουσίες.

Αιτιολόγηση

Ο διαχωρισμός των τροφίμων σε προϊόντα με ωφελιμότερα ή λιγότερο ωφέλιμα χαρακτηριστικά 
θρεπτικών συστατικών είναι αντίθετος με την ιδέα μιας ισορροπημένης διατροφής. Βασικά δεν 
υπάρχουν καλά ή κακά τρόφιμα. Αποφασιστικός παράγοντας είναι η αναλογία με την οποία 
καταναλώνονται τα τρόφιμα. Είναι επίσης εσφαλμένο να θεωρούμε ότι οι καταναλωτές 
επηρεάζονται σε κάθε περίπτωση αρνητικά από τέτοιους ισχυρισμούς.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Κατά τον καθορισμό των θρεπτικών Διαγράφεται

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.



PE 349.832v02-00 6/45 AD\553163EL.doc

EL

χαρακτηριστικών πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη η περιεκτικότητα διαφόρων 
θρεπτικών συστατικών και ουσιών με 
θρεπτική και φυσιολογική επίδραση, 
ιδιαιτέρως συστατικά και ουσίες όπως τα 
λιπαρά, τα κορεσμένα λιπαρά, trans-λιπαρά 
οξέα, άλατα/νάτριο και σάκχαρα των 
οποίων η υπερβολική κατανάλωση στη 
συνολική διατροφή δεν συνιστάται και 
όπως πολυακόρεστα και μονοακόρεστα 
λιπαρά, διαθέσιμοι υδατάνθρακες εκτός 
από τα σάκχαρα, βιταμίνες, ανόργανα 
άλατα, πρωτεΐνες και ίνες. Για τον 
καθορισμό των θρεπτικών 
χαρακτηριστικών πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι διάφορες κατηγορίες των 
τροφίμων και η θέση και ο ρόλος αυτών 
των τροφίμων στη συνολική διατροφή. 
Ενδέχεται να χρειάζονται εξαιρέσεις για 
την τήρηση καθιερωμένων θρεπτικών 
χαρακτηριστικών σε ορισμένα τρόφιμα ή 
κατηγορίες τροφίμων ανάλογα με το ρόλο 
και τη σημασία τους στη διατροφή του 
πληθυσμού. Οι εξαιρέσεις αυτές αποτελούν 
πολύπλοκες τεχνικές διαδικασίες και η 
έγκριση των σχετικών μέτρων πρέπει να 
ανατεθεί στην Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Ο διαχωρισμός των τροφίμων σε προϊόντα με ωφελιμότερα ή λιγότερο ωφέλιμα χαρακτηριστικά 
θρεπτικών συστατικών είναι αντίθετος με την ιδέα μιας ισορροπημένης διατροφής. Βασικά δεν 
υπάρχουν καλά ή κακά τρόφιμα. Αποφασιστικός παράγοντας είναι η αναλογία με την οποία 
καταναλώνονται τα τρόφιμα. Η χρήση πληροφοριών για τις θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες των 
τροφίμων καλύπτεται επί του παρόντος από διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν πρέπει να συνδέεται επιπλέον με τα χαρακτηριστικά των θρεπτικών 
συστατικών των οποίων η διαμόρφωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχεδίου κανονισμού, 
παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανοικτή και αόριστη.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Η επιστημονική τεκμηρίωση πρέπει να 
αποτελεί τον κύριο παράγοντα που πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη για τη χρήση 
ισχυρισμών θρεπτικών και υγιεινών 

(11) Η επιστημονική τεκμηρίωση πρέπει να 
αποτελεί τον κύριο παράγοντα που πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη για τη χρήση 
ισχυρισμών θρεπτικών και υγιεινών 
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ιδιοτήτων και οι επιχειρήσεις στον τομέα 
των τροφίμων που χρησιμοποιούν τέτοιους 
ισχυρισμούς πρέπει να τους αιτιολογούν.

ιδιοτήτων και οι επιχειρήσεις στον τομέα 
των τροφίμων που χρησιμοποιούν τέτοιους 
ισχυρισμούς πρέπει να τους αιτιολογούν
λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την αρχή της 
αναλογικότητας. Θα ήταν σκόπιμο η 
επιστημονική αυτή αιτιολόγηση να είναι 
ανάλογη με τη φύση των προτεινόμενων 
ωφελειών από το προϊόν.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις γενικές αρχές που ενεκρίθησαν στον κανονισμό για τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, θα ήταν σκόπιμο να καθορισθούν στον 
παρόντα κανονισμό επίπεδα αναλογικότητας σε συνάρτηση με τη φύση του προβαλλόμενου 
ισχυρισμού για το κάθε προϊόν: έτσι το απαιτούμενο επίπεδο επιστημονικής αιτιολόγησης για 
έναν ισχυρισμό μείωσης του κινδύνου ασθενείας θα είναι υπέρτερο από αυτό που επιδιώκεται 
για τη θεμελίωση λειτουργικού ισχυρισμού.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 14

(14) Ισχυρισμοί υγιεινών ιδιοτήτων θα 
εγκρίνονται για χρήση στην κοινοτική 
αγορά μόνον μετά από επιστημονική 
αξιολόγηση υψηλότερου δυνατού επιπέδου.
Για να εξασφαλιστεί η εναρμονισμένη 
επιστημονική αξιολόγηση αυτών των 
ισχυρισμών, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων θα πραγματοποιεί 
τις αξιολογήσεις αυτές.

(14) Ισχυρισμοί υγιεινών ιδιοτήτων πρέπει 
να είναι επιστημονικώς επαληθεύσιμοι για 
χρήση στην κοινοτική αγορά.

Αιτιολόγηση

Είναι αρκετό εάν, αντί μιας δαπανηρής διαδικασίας έγκρισης, διασφαλισθεί ότι οι ισχυρισμοί 
για τις υγιεινές ιδιότητες των τροφίμων, είναι επιστημονικώς επαληθεύσιμοι.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 15

(15) Εκτός από τη διατροφή υπάρχουν 
πολλοί παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να 
επηρεάσουν τις ψυχολογικές λειτουργίες και 
τη συμπεριφορά. Η επικοινωνία για τις 
λειτουργίες αυτές είναι συνεπώς πολύ 
πολύπλοκη και είναι δύσκολο να αποδοθεί 

(15) Εκτός από τη διατροφή υπάρχουν 
πολλοί παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να 
επηρεάσουν τις ψυχολογικές λειτουργίες και 
τη συμπεριφορά. Η επικοινωνία για τις 
λειτουργίες αυτές είναι συνεπώς πολύ 
πολύπλοκη και είναι δύσκολο να αποδοθεί 
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ένα κατανοητό, αληθινό και περιεκτικό 
μήνυμα σε ένα σύντομο ισχυρισμό στην 
επισήμανση και διαφήμιση τροφίμων. 
Συνεπώς, ενδείκνυται να απαγορευτεί η 
χρήση ισχυρισμών με επίδραση στην 
ψυχολογική κατάσταση και στη 
συμπεριφορά.

ένα κατανοητό, αληθινό και περιεκτικό 
μήνυμα σε ένα σύντομο ισχυρισμό στην 
επισήμανση και διαφήμιση τροφίμων. 

Αιτιολόγηση

Η γενική απαγόρευση υπονοούμενων πληροφοριών για τις υγιεινές ιδιότητες είναι δυσανάλογη. 
Είναι επίσης λάθος να αμφισβητείται εκ των προτέρων η ικανότητα του καταναλωτή να 
αναγνωρίζει αυτές τις γενικές και μάλλον αόριστες πληροφορίες ως διαφήμιση και να τις 
αξιολογεί ως τέτοιες. Εξ άλλου η προβλεπόμενη στο άρθρο 3 του σχεδίου κανονισμού γενική 
απαγόρευση παραπλανητικών πληροφοριών λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα του καταναλωτή.

Τροπολογία 6
Αιτιολογική σκέψη 16

(16) Στην οδηγία της Επιτροπής 96/8/EΚ 
της 26ης Φεβρουαρίου 1996 σχετικά με τα 
τρόφιμα που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν σε δίαιτες μειωμένων 
θερμίδων για απώλεια βάρους1

απαγορεύεται, στην επισήμανση, 
παρουσίαση και διαφήμιση των προϊόντων 
που καλύπτονται από την οδηγία, καμία 
αναφορά στην ταχύτητα ή στην έκταση της 
απώλειας βάρους, που είναι δυνατό να 
προκαλέσει η χρήση τους, ή στην ελάττωση 
της αίσθησης πείνας ή στην αύξηση της 
αίσθησης κορεσμού. Συνεχώς περισσότερα 
τρόφιμα που δεν προορίζονται ειδικά για τον 
έλεγχο του βάρους διατίθενται στην αγορά 
στα οποία χρησιμοποιούνται τέτοιες 
αναφορές και αναφορές στην ικανότητα του 
προϊόντος να μειώσει τις διαθέσιμες 
θερμίδες από τη διατροφή. Συνεπώς 
ενδείκνυται η απαγόρευση αναφοράς σε 
τέτοιου είδους ιδιότητες όλων των 
τροφίμων.

(16) Στην οδηγία της Επιτροπής 96/8/EΚ 
της 26ης Φεβρουαρίου 1996 σχετικά με τα 
τρόφιμα που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν σε δίαιτες μειωμένων 
θερμίδων για απώλεια βάρους2

απαγορεύεται, στην επισήμανση, 
παρουσίαση και διαφήμιση των προϊόντων 
που καλύπτονται από την οδηγία, καμία 
αναφορά στην ταχύτητα ή στην έκταση της 
απώλειας βάρους, που είναι δυνατό να 
προκαλέσει η χρήση τους, ή στην ελάττωση 
της αίσθησης πείνας ή στην αύξηση της 
αίσθησης κορεσμού. Συνεχώς περισσότερα 
τρόφιμα που δεν προορίζονται ειδικά για τον 
έλεγχο του βάρους διατίθενται στην αγορά 
στα οποία χρησιμοποιούνται τέτοιες 
αναφορές και αναφορές στην ικανότητα του 
προϊόντος να μειώσει τις διαθέσιμες 
θερμίδες από τη διατροφή. Συνεπώς 
ενδείκνυται να εξετασθεί κατά πόσον η εν 
λόγω οδηγία πρέπει να συμπληρωθεί και να 
συμπεριλάβει τέτοια τρόφιμα.

  
1 ΕΕ L 55 της 6.3.1996, σελ. 22.
2 ΕΕ L 55 της 6.3.1996, σελ. 22.
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Αιτιολόγηση

Αντί της γενικής απαγόρευσης είναι σκοπιμότερο να εξετασθεί κατά πόσον η οδηγία 96/8/ΕΚ   
σχετικά με τα τρόφιμα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε δίαιτες μειωμένων θερμίδων 
για απώλεια βάρους πρέπει να συμπληρωθεί και να περιλάβει τα τρόφιμα που αναφέρονται 
στην παρούσα αιτιολογική σκέψη.

Τροπολογία 7
Αιτιολογική σκέψη 17

(17) Οι ισχυρισμοί υγιεινών ιδιοτήτων που 
περιγράφουν το ρόλο θρεπτικών ή άλλων 
ουσιών στη διάπλαση, ανάπτυξη και στις 
κανονικά φυσιολογικές λειτουργίες του 
σώματος, με βάση μακροχρόνια 
καθιερωμένων και μη αντιφατικών 
επιστημονικών πορισμάτων, πρέπει να 
υποστούν διαφορετικού είδους 
αξιολόγησης και έγκρισης. Συνεπώς είναι 
αναγκαίο να εγκριθεί κατάλογος 
επιτρεπόμενων ισχυρισμών που 
περιγράφουν το ρόλο μιας θρεπτικής ή 
άλλης ουσίας.

(17) Οι ισχυρισμοί υγιεινών ιδιοτήτων που 
περιγράφουν το ρόλο θρεπτικών ή άλλων 
ουσιών στη διάπλαση, ανάπτυξη και στις 
κανονικά φυσιολογικές λειτουργίες του 
σώματος, με βάση μακροχρόνια 
καθιερωμένων και μη αντιφατικών 
επιστημονικών πορισμάτων, πρέπει να 
συμφωνούν με καθιερωμένα και 
επιστημονικώς ανεγνωρισμένα πορίσματα.  

Αιτιολόγηση

Η πρόταση κανονισμού προβλέπει μια ενιαία διαδικασία έγκρισης για τη χρήση πληροφοριών 
σχετικά με τις υγιεινές ιδιότητες στη διαφήμιση των τροφίμων, διαδικασία που διαρκεί αρκετούς 
μήνες και διενεργείται από μία ευρωπαϊκή αρχή για τα τρόφιμα. Η προτεινόμενη διαδικασία 
είναι γραφειοκρατική, δεν είναι πρακτική  και δεν είναι αποδεκτή εάν ληφθεί μάλιστα υπ' όψη η 
στρατηγική της Λισαβόνας. Ως εκ τούτου, πρέπει να εγκαταλειφθεί η διαδικασία της εκ των 
προτέρων εξέτασης καθώς και οι συνδεόμενες με αυτήν διοικητικές ρυθμίσεις. Αντίθετα, είναι 
αρκετό να διασφαλίζεται ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις υγιεινές ιδιότητες των τροφίμων 
συμφωνούν με καθιερωμένα και επιστημονικώς ανεγνωρισμένα πορίσματα. 

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 18

(18) Ο κατάλογος αυτός πρέπει να 
αναθεωρείται γρήγορα, όποτε χρειάζεται, 
για να προσαρμόζεται στις επιστημονικές 
και τεχνολογικές εξελίξεις. Τέτοιου είδους 
αναθεωρήσεις αποτελούν μέτρα εφαρμογής 
τεχνικής φύσεως και η έγκρισή τους πρέπει 
να ανατεθεί στην Επιτροπή για την 

Διαγράφεται
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απλοποίηση και την επιτάχυνση της 
διαδικασίας.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση κανονισμού προβλέπει μια ενιαία διαδικασία έγκρισης για τη χρήση πληροφοριών 
σχετικά με τις υγιεινές ιδιότητες στη διαφήμιση των τροφίμων, διαδικασία που διαρκεί αρκετούς 
μήνες και διενεργείται από μία ευρωπαϊκή αρχή για τα τρόφιμα. Η πρόταση αυτή είναι 
γραφειοκρατική, δεν είναι πρακτική  και δεν είναι αποδεκτή εάν ληφθεί μάλιστα υπ' όψη η 
στρατηγική της Λισαβόνας. Ως εκ τούτου, πρέπει να εγκαταλειφθεί η διαδικασία της εκ των 
προτέρων εξέτασης καθώς και οι συνδεόμενες με αυτήν διοικητικές ρυθμίσεις.

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 20

(20) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
ισχυρισμοί υγιεινών ιδιοτήτων είναι 
αληθινοί, σαφείς, αξιόπιστοι και χρήσιμοι 
στο καταναλωτή για την επιλογή μιας 
υγιεινής διατροφής, η διατύπωση και η 
παρουσίαση των ισχυρισμών υγιεινών 
ιδιοτήτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
στη γνώμη της Αρχής και στη μετέπειτα 
διαδικασία χορήγησης έγκρισης.

(20) Πρέπει να εξασφαλιστεί ότι οι 
ισχυρισμοί υγιεινών ιδιοτήτων είναι 
αληθινοί, σαφείς, αξιόπιστοι και χρήσιμοι 
στο καταναλωτή για την επιλογή μιας 
υγιεινής διατροφής.

Αιτιολόγηση

Είναι αρκετό εάν, αντί μιας δαπανηρής διαδικασίας έγκρισης, διασφαλισθεί ότι οι πληροφορίες 
για τις υγιεινές ιδιότητες των τροφίμων, είναι κατανοητές για τον καταναλωτή.

Τροπολογία 10
Αιτιολογική σκέψη 22

(22) Για λόγους διαφάνειας και για να 
αποφευχθούν οι πολλαπλές εφαρμογές όσον 
αφορά ισχυρισμούς που έχουν ήδη 
αξιολογηθεί, πρέπει να καταρτιστεί ένα 
μητρώο τέτοιων ισχυρισμών.

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η πρόταση κανονισμού προβλέπει μια ενιαία διαδικασία έγκρισης για τη χρήση πληροφοριών 
σχετικά με τις υγιεινές ιδιότητες στη διαφήμιση των τροφίμων, διαδικασία που διαρκεί αρκετούς 
μήνες και διενεργείται από μία ευρωπαϊκή αρχή για τα τρόφιμα. Η πρόταση αυτή είναι 
γραφειοκρατική, δεν είναι πρακτική  και δεν είναι αποδεκτή εάν ληφθεί μάλιστα υπ' όψη η 



AD\553163EL.doc 11/45 PE 349.832v02-00

EL

στρατηγική της Λισαβόνας. Ως εκ τούτου, πρέπει να εγκαταλειφθεί η διαδικασία της εκ των 
προτέρων εξέτασης καθώς και οι συνδεόμενες με αυτήν διοικητικές ρυθμίσεις.

Τροπολογία 11
Αιτιολογική σκέψη 23

(23) Το μητρώο αυτό πρέπει να 
αναθεωρείται γρήγορα, όποτε χρειάζεται, 
για να προσαρμόζεται στις επιστημονικές 
και τεχνολογικές εξελίξεις. Τέτοιου είδους 
αναθεωρήσεις αποτελούν μέτρα εφαρμογής 
τεχνικής φύσεως και η έγκρισή τους πρέπει 
να ανατεθεί στην Επιτροπή για την 
απλοποίηση και την επιτάχυνση της 
διαδικασίας.

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η πρόταση κανονισμού προβλέπει μια ενιαία διαδικασία έγκρισης για τη χρήση πληροφοριών 
σχετικά με τις υγιεινές ιδιότητες στη διαφήμιση των τροφίμων, διαδικασία που διαρκεί αρκετούς 
μήνες και διενεργείται από μία ευρωπαϊκή αρχή για τα τρόφιμα. Η πρόταση αυτή είναι 
γραφειοκρατική, δεν είναι πρακτική  και δεν είναι αποδεκτή εάν ληφθεί μάλιστα υπ' όψη η 
στρατηγική της Λισαβόνας. Ως εκ τούτου, πρέπει να εγκαταλειφθεί η διαδικασία της εκ των 
προτέρων εξέτασης καθώς και οι συνδεόμενες με αυτήν διοικητικές ρυθμίσεις.

Τροπολογία 12
Αιτιολογική σκέψη 24

(24) Προκειμένου να παροτρυνθεί η έρευνα 
και η ανάπτυξη στη βιομηχανία γεωργικών 
τροφίμων, ενδείκνυται η προστασία των 
επενδύσεων που πραγματοποιούν οι 
καινοτόμοι επιχειρηματίες για να 
συγκεντρώσουν τις πληροφορίες και τα 
στοιχεία που χρειάζονται για την 
τεκμηρίωση μιας αίτησης χορήγησης 
έγκρισης σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό. Η προστασία αυτή θα πρέπει 
να είναι περιορισμένης διάρκειας για να 
αποφευχθεί η περιττή επανάληψη μελετών 
και δοκιμών.

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η πρόταση κανονισμού προβλέπει μια ενιαία διαδικασία έγκρισης για τη χρήση πληροφοριών 
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σχετικά με τις υγιεινές ιδιότητες στη διαφήμιση των τροφίμων, διαδικασία που διαρκεί αρκετούς 
μήνες και διενεργείται από μία ευρωπαϊκή αρχή για τα τρόφιμα. Η πρόταση αυτή είναι 
γραφειοκρατική, δεν είναι πρακτική  και δεν είναι αποδεκτή εάν ληφθεί μάλιστα υπ' όψη η 
στρατηγική της Λισαβόνας. Ως εκ τούτου, πρέπει να εγκαταλειφθεί η διαδικασία της εκ των 
προτέρων εξέτασης καθώς και οι συνδεόμενες με αυτήν διοικητικές ρυθμίσεις.

Τροπολογία 13
Αιτιολογική σκέψη 24α (νέα)

(24α) Πρέπει να παρασχεθεί στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις ειδική βοήθεια 
για την προετοιμασία των φακέλων και για 
το κόστος που προϋποθέτει αυτή η 
κεντροποιημένη αξιολόγηση.

Αιτιολόγηση

Οι ΜΜΕ δεν πρέπει να υποστούν τις συνέπειες λόγω της εφαρμογής του νέου αυτού 
συστήματος.

Τροπολογία 14
Αιτιολογική σκέψη 26

(26) Μεταβατική περίοδος είναι αναγκαία 
για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις στον 
τομέα των τροφίμων να προσαρμοστούν 
στις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

(26) Επαρκής μεταβατική περίοδος είναι 
αναγκαία για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις 
στον τομέα των τροφίμων να 
προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του 
παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να παραχωρείται στις επιχειρήσεις επαρκής περίοδος προσαρμογής.

Τροπολογία 15
Αιτιολογική σκέψη 28α (νέα)

(28a) Θα ήταν σκόπιμο να ξεκινήσει η 
Επιτροπή γενική ενημερωτική εκστρατεία 
για τα θέματα θρεπτικών ουσιών και τη 
σημασία υιοθέτησης υγιεινών διαιτητικών 
συνηθειών.
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Αιτιολόγηση

Η παχυσαρκία καθίσταται σημαντικό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης παράλληλα με 
την εκπόνηση του παρόντος κανονισμού, θα ήταν σημαντικό για την ευαισθητοποίηση του κάθε 
πολίτη να ξεκινήσει γενική ενημερωτική εκστρατεία για τις διατροφικές συνήθειες.

Τροπολογία 16
Άρθρο 1, παράγραφος 2

2. Ο παρών κανονισμός ισχύει για 
ισχυρισμούς θρεπτικών και υγιεινών 
ιδιοτήτων στην επισήμανση, παρουσίαση 
και διαφήμιση τροφίμων που διατίθενται 
στον τελικό καταναλωτή. Ισχύει επίσης για 
τρόφιμα που προορίζονται για την 
προμήθεια εστιατορίων, νοσοκομείων, 
σχολείων, κυλικείων και παρόμοιων 
εγκαταστάσεων μαζικού επισιτισμού.

2. Ο παρών κανονισμός ισχύει για 
ισχυρισμούς θρεπτικών και υγιεινών 
ιδιοτήτων στην επισήμανση, παρουσίαση 
και διαφήμιση τροφίμων που διατίθενται 
στον τελικό καταναλωτή, με εξαίρεση τις 
δράσεις που αναφέρονται στον κανονισμό 
ΕΚ αριθ. 2826/2000 του Συμβουλίου της 
19ης Δεκεμβρίου 2000 σχετικά με ενέργειες 
ενημέρωσης και προώθησης των 
γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική 
αγορά1. Ισχύει επίσης για τρόφιμα που 
προορίζονται για την προμήθεια 
εστιατορίων, νοσοκομείων, σχολείων, 
κυλικείων και παρόμοιων εγκαταστάσεων 
μαζικού επισιτισμού.
______________________
1 ΕΕ L 328 της 23.12.2000, σελ. 2. Κανονισμός  
που τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 2060/2004 (ΕΕ L 357 της 2.12.2004, σελ. 
3).

Αιτιολόγηση

Η τρέχουσα διατύπωση του κειμένου είναι διφορούμενη και μπορεί να δώσει την εντύπωση ότι 
η εν λόγω διαφήμιση περιλαμβάνει την προώθηση των αγροτικών προϊόντων. Υφίστανται 
ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές που παρέχουν σχετικές πληροφορίες και προαγάγουν γενικά 
τα αγροτικά προϊόντα, υπό τον έλεγχο των κοινοτικών αρχών· οι πολιτικές αυτές θα πρέπει να 
διατηρηθούν προς το συμφέρον των ίδιων των καταναλωτών.

Τροπολογία 17
Άρθρο 1, παράγραφος 4

4. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την 4. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με την 
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επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων σχετικά 
με τα τρόφιμα που χρησιμοποιούνται για 
ιδιαίτερη διατροφή οι οποίες προβλέπονται 
από την κοινοτική νομοθεσία.

επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων σχετικά 
με τα τρόφιμα που χρησιμοποιούνται για 
ιδιαίτερη διατροφή και εκείνες σχετικά με 
τα συμπληρώματα διατροφής, οι οποίες 
προβλέπονται από την κοινοτική νομοθεσία.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αποφευχθεί η σύγχυση για το κατά πόσον περιλαμβάνονται στην ακτίνα δράσης 
του κανονισμού τα συμπληρώματα διατροφής, θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα στο 
Άρθρο 1, παρ. 4.

Τροπολογία 18
Άρθρο 1, παράγραφος 4α (νέα)

4α. Όταν προϊόν εμπίπτει σαφώς στα 
πλαίσια του ορισμού του είδους διατροφής 
ή συμπληρώματος διατροφής, και οι 
ισχυρισμοί που προβάλλονται για το προϊόν 
αυτό συνάδουν με τον παρόντα Κανονισμό, 
δεν εφαρμόζεται η Οδηγία 2001/83/ΕΚ1

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί κοινοτικού κώδικος για 
τα φάρμακα που προορίζονται για 
ανθρώπινη χρήση.
_______________
1 EE L 311 της 28.11.2001, σελ. 67. Οδηγία 
όπως τελευταία τροποποιήθηκε από την 
Οδηγία 2004/27/ΕΚ (EE L 136 της 30.4.2003, 
σελ. 34).

Αιτιολόγηση

Είδος διατροφής ή συμπλήρωμα διατροφής για το οποίο προβάλλονται ισχυρισμοί σχετικά με 
την φυσιολογική λειτουργία ατόμου και το οποίο συνάδει πλήρως με τον παρόντα κανονισμό,
μπορεί ωστόσο να κατακυρωθεί από τις εθνικές αρχές ως φάρμακο, λόγω της πρόσφατης 
τροποποίησης του άρθρου 1, παρ. 2 και του άρθρου 2, παρ. 2 της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ η οποία 
δίδει προτεραιότητα στην φαρμακευτική νομοθεσία σε σύγκριση με την νομοθεσία για τα είδη 
διατροφής. Μια εταιρία πρέπει να είναι βεβαία ότι όταν προωθεί ένα προϊόν το οποίο 
συμμορφούται πλήρως με τον παρόντα κανονισμό, δεν θα αμφισβητηθεί σε εθνικό επίπεδο στα 
πλαίσια της Οδηγίας 2001/83/ΕΚ. Σε αντίθεση περίπτωση οι ίσες προϋποθέσεις και η ασφάλεια 
δικαίου για τις οποίες κόπτεται ο παρών κανονισμός δεν πληρούνται. Θα πρέπει κατά συνέπεια 
να ενισχυθούν οι διατάξεις της αιτιολογικής σκέψης 7 της πρόσφατα εγκριθείσας Οδηγίας 
τροποποίησης στην Οδηγία 2001/83/ΕΚ, αναφέροντας  ότι σε περίπτωση που τα προϊόντα είναι 
τρόφιμα και είδη διατροφής, δεν εφαρμόζεται η Οδηγία 2001/83/ΕΚ.
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Τροπολογία 19
Άρθρο 1, παράγραφος 4α (νέα)

4α. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
σε συστήματα παρακολούθησης διαίτης τα 
οποία είναι καταχωρημένα εμπορικά 
σήματα.

Αιτιολόγηση

Σε μια εποχή που η παχυσαρκία καθίσταται ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα θα ήταν 
ανεύθυνο ο παρών κανονισμός να συμπεριλάβει συστήματα παρακολούθησης διαίτης όπως π.χ. 
"weight watchers" τα οποία έχουν εδραιωθεί σε τμήματα της Ευρώπης και εξασφαλίζουν στους 
καταναλωτές έναν καλή τη πίστει μηχανισμό για απώλεια βάρους μάλλον παρά για προώθηση 
συγκεκριμένων προϊόντων.

Τροπολογία 20
Άρθρο 1, παράγραφος 4α (νέα)

4α. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
στα προϊόντα για τα οποία η κοινοτική 
νομοθεσία απαγορεύει κάθε είδους 
ισχυρισμούς για τις θρεπτικές και υγιεινές 
ιδιότητες στην επισήμανση και την 
παρουσίασή τους και ρυθμίζει τα θέματα 
της διαφήμισής τους.

Αιτιολόγηση

Η αιτιολογική έκθεση της πρότασης της Επιτροπής θεωρεί την ανυπαρξία ειδικών κοινοτικών 
διατάξεων ως έναν από τους βασικούς λόγους για την καθιέρωση του νέου κανονισμού, 
μπροστά στο πλήθος των ισχυρισμών που αναγράφονται στις ετικέτες των προϊόντων 
διατροφής. Πράγματι, δεν υπάρχει λόγος να ρυθμισθούν πράγματα που έχουν ήδη ρυθμισθεί, 
και αυτός είναι ο στόχος που επιδιώκει επίσης η παρούσα τροπολογία.
Για το κρασί υπάρχει ακριβώς ήδη νέα ειδική κοινοτική νομοθεσία η οποία απαγορεύει τους 
ισχυρισμούς για τις θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες στη σήμανση και την παρουσίαση του 
προϊόντος και ρυθμίζει τα θέματα της διαφήμισής του. Πρόκειται, συγκεκριμένα, για τον 
κανονισμό 1493/1999 του Συμβουλίου με τον οποίο καθιερώνεται η αμπελοοινική ΚΟΑ και τον 
κανονισμό 753/2002 της Επιτροπής που καθορίζει τις νόρμες όσον αφορά τη σήμανση και την 
παρουσίαση των προϊόντων αυτών. Εξάλλου, οι κανονισμοί 2826/2000 του Συμβουλίου και 
94/2002 της Επιτροπής εισάγουν επίσης αυστηρά όρια όσον αφορά την ενημέρωση και τις 
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δράσεις προώθησης του κρασιού στην εσωτερική αγορά.

Η ειδική αυτή κοινοτική νομοθεσία εξασφαλίζει την προστασία, τη διαφάνεια της αγοράς και 
την ελεύθερη κυκλοφορία του κρασιού εξυπηρετώντας αποτελεσματικά τους στόχους της 
πρότασης του νέου κανονισμού για την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των 
καταναλωτών, βελτίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊόντων εντός της εσωτερικής 
αγοράς, αύξηση της νομικής ασφάλειας των οικονομικών παραγόντων, εξασφάλιση δίκαιου 
ανταγωνισμού και προώθηση και προστασία της καινοτομίας στον τομέα των τροφίμων που 
είναι και το αντικείμενό της.

Τροπολογία 21
Άρθρο 2, παράγραφος 2, σημείο (6)

(6) “ισχυρισμός μείωσης του κινδύνου 
ασθενειών” είναι κάθε ισχυρισμός υγιεινών 
ιδιοτήτων με τον οποίο δηλώνεται, 
υπονοείται ή συνάγεται ότι η κατανάλωση 
μιας κατηγορίας τροφίμων, ενός τροφίμου ή 
ενός εκ των συστατικών του μειώνει 
σημαντικά τον παράγοντα κινδύνου για την 
εκδήλωση μιας ανθρώπινης ασθένειας.

(6) “ισχυρισμός μείωσης του κινδύνου 
ασθενειών” είναι κάθε ισχυρισμός υγιεινών 
ιδιοτήτων με τον οποίο δηλώνεται, 
υπονοείται ή συνάγεται ότι η κατανάλωση 
μιας κατηγορίας τροφίμων, ενός τροφίμου ή 
ενός εκ των συστατικών του μειώνει 
σημαντικά τον κίνδυνο για την εκδήλωση 
μιας ανθρώπινης ασθένειας.

Αιτιολόγηση

Επειδή οι ισχυρισμοί θα πρέπει να γίνονται αντιληπτοί από τους καταναλωτές, είναι απαραίτητο 
ο ορισμός να αναφέρεται στη μείωση ενός κινδύνου και όχι ενός παράγοντα κινδύνου. Έτσι, ο 
ισχυρισμός όσον αφορά τη μείωση ενός κινδύνου για ασθένεια (π.χ. "μπορεί να μειώνει το 
κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων") μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητός από ότι ο 
ισχυρισμός σχετικά με τη μείωση ενός παράγοντα κινδύνου για μία ασθένεια (π.χ. "μπορεί να 
επιφέρει μείωση του ποσοστού χομοσυστεΐνης").

Τροπολογία 22
Άρθρο 2, παράγραφος 2, σημείο 8α (νέο)

(8α) “κατηγορία τροφίμων” ομάδα 
προϊόντων διατροφής με ισοδύναμες 
ιδιότητες και θρεπτικό περιεχόμενο.

Τροπολογία 23
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Άρθρο 4

Άρθρο 4 Διαγράφεται
Περιορισμοί στη χρήση ισχυρισμών για 
θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες
1. Εντός 18 μηνών από την έγκριση του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή ορίζει, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 23 παράγραφος 2 ειδικά 
χαρακτηριστικά θρεπτικών συστατικών τα 
οποία πρέπει να τηρούνται από τα τρόφιμα 
ή ορισμένες κατηγορίες τροφίμων για να 
μπορούν να φέρουν ισχυρισμούς θρεπτικών 
και υγιεινών ιδιοτήτων.
Tα χαρακτηριστικά θρεπτικών συστατικών 
ορίζονται, ιδιαιτέρως, με την αναφορά στις 
ποσότητες των ακόλουθων θρεπτικών 
συστατικών που περιέχει το τρόφιμο:
(α) λιπαρά, κορεσμένα λιπαρά οξέα, trans-
λιπαρά οξέα
(β) σάκχαρα
(γ) άλατα/νάτριο.
Τα χαρακτηριστικά θρεπτικών συστατικών 
βασίζονται σε επιστημονικές γνώσεις 
σχετικά με τη διατροφή και δίαιτα και τη 
σχέση τους με την υγεία και, συγκεκριμένα 
σχετικά με το ρόλο των θρεπτικών και 
άλλων ουσιών με θρεπτική ή φυσιολογική 
επίδραση στις χρόνιες παθήσεις. Για τον 
ορισμό των χαρακτηριστικών θρεπτικών 
συστατικών, η Επιτροπή συμβουλεύεται 
την Αρχή και πραγματοποιεί διαβουλεύσεις 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως με τους 
υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων και με 
ομάδες καταναλωτών.
Εξαιρέσεις και τροποποιήσεις για να 
λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές 
επιστημονικές εξελίξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 23 παράγραφος 2.
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
οι ισχυρισμοί θρεπτικών ιδιοτήτων που 
αναφέρονται στη μείωση των ποσοτήτων 
λιπαρών, κορεσμένων λιπαρών οξέων, 
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trans-λιπαρών οξέων και σακχάρων, 
αλάτων/νατρίου, επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι 
συμμορφώνονται με τους όρους του 
παρόντος κανονισμού.
3. Για ποτά που περιέχουν οινόπνευμα άνω 
του 1.2% ανά όγκο δεν χρησιμοποιούνται:
(α) ισχυρισμοί υγιεινών ιδιοτήτων·
(β) ισχυρισμοί θρεπτικών ιδιοτήτων, εκτός 
από αυτούς, που αναφέρονται σε μείωση 
της περιεκτικότητας οινοπνεύματος ή 
ενέργειας.
4. Άλλα τρόφιμα και κατηγορίες τροφίμων 
από αυτές που αναφέρονται στην 
παράγραφο 3, για τις οποίες οι ισχυρισμοί 
θρεπτικών και υγιεινών ιδιοτήτων πρέπει 
να περιοριστούν ή να απαγορευτούν, 
επιτρέπεται να προσδιοριστούν σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναφέρεται στο 
άρθρο 23 παράγραφος 2 και βάσει 
επιστημονικών αποδεικτικών στοιχείων.

Αιτιολόγηση

Ο διαχωρισμός των τροφίμων σε προϊόντα με ωφελιμότερα ή λιγότερο ωφέλιμα χαρακτηριστικά 
θρεπτικών συστατικών είναι αντίθετος με την ιδέα μιας ισορροπημένης διατροφής. Βασικά δεν 
υπάρχουν καλά ή κακά τρόφιμα. Αποφασιστικός παράγοντας είναι η αναλογία με την οποία 
καταναλώνονται τα τρόφιμα. Η χρήση πληροφοριών για τις θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες των 
τροφίμων καλύπτεται επί του παρόντος από διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν πρέπει να συνδέεται επιπλέον με τα χαρακτηριστικά των θρεπτικών 
συστατικών των οποίων η διαμόρφωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της πρότασης κανονισμού, 
παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανοικτή και αόριστη.

Τροπολογία 24
Άρθρο 4α (νέο)

Άρθρο 4α
Παιδιά

Οι ισχυρισμοί θρεπτικών και υγιεινών 
ιδιοτήτων που εμπίπτουν εντός του πεδίου 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού δεν 
θα πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά ή 
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πρωτίστως σε παιδιά.

Αιτιολόγηση

Τα παιδιά δεν μπορούν να κρίνουν τα ίδια εάν οι ισχυρισμοί θρεπτικών και υγιεινών ιδιοτήτων 
είναι λογικοί ή όχι και, επομένως, δεν θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης σε 
εμπορικές πρακτικές.

Τροπολογία 25
Άρθρο 5, παράγραφος 1

1. Η χρήση ισχυρισμών θρεπτικών και 
υγιεινών ιδιοτήτων επιτρέπεται μόνον εάν 
πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

1. Η χρήση ισχυρισμών θρεπτικών και 
υγιεινών ιδιοτήτων επιτρέπεται μόνον εάν 
πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:

(α) η ουσία που περιέχεται, δεν περιέχεται ή 
περιέχεται με μειωμένη ποσότητα όσον 
αφορά τον ισχυρισμό που χρησιμοποιείται 
να έχει αποδεδειγμένα ευεργετική θρεπτική 
ή φυσιολογική επίδραση, σύμφωνα με 
γενικώς αποδεκτά επιστημονικά δεδομένα·

(α) ένα είδος διατροφής ή άλλη ουσία που 
περιέχεται, δεν περιέχεται ή περιέχεται με 
μειωμένη ποσότητα όσον αφορά τον 
ισχυρισμό που χρησιμοποιείται να έχει 
αποδεδειγμένα ευεργετική θρεπτική ή 
φυσιολογική επίδραση, σύμφωνα με γενικώς 
αποδεκτές επιστημονικές γνώσεις· αν 
χρησιμοποιείται ισχυρισμός για ένα είδος 
διατροφής ή μια κατηγορία τροφίμων, 
πρέπει να αποδεικνύεται με βάση γενικώς 
αποδεκτές επιστημονικές γνώσεις ότι το 
είδος διατροφής ή η κατηγορία τροφίμων 
έχει θετική επίδραση στη διατροφική 
υγεία.

(β) η ουσία για την οποία χρησιμοποιείται ο 
ισχυρισμός :

(β) το είδος διατροφής ή άλλη ουσία για 
την οποία χρησιμοποιείται ο ισχυρισμός :

(i) περιέχεται στο τελικό προϊόν σε 
σημαντική ποσότητα όπως ορίζεται στην 
κοινοτική νομοθεσία ή, όπου δεν υπάρχουν 
τέτοιοι κανόνες, σε ποσότητα που προκαλεί 
την ισχυριζόμενη θρεπτική ή φυσιολογική 
επίδραση σύμφωνα με γενικώς αποδεκτά 
επιστημονικά δεδομένα· ή

(i) περιέχεται στο τελικό προϊόν σε 
σημαντική ποσότητα όπως ορίζεται στην 
κοινοτική νομοθεσία ή, όπου δεν υπάρχουν 
τέτοιοι κανόνες, σε ποσότητα που προκαλεί 
την ισχυριζόμενη θρεπτική ή φυσιολογική 
επίδραση σύμφωνα με γενικώς αποδεκτά 
επιστημονικά δεδομένα· ή

(ii) δεν περιέχεται ή περιέχεται με μειωμένη 
ποσότητα που προκαλεί την ισχυριζόμενη 
θρεπτική ή φυσιολογική επίδραση σύμφωνα 
με γενικώς αποδεκτά επιστημονικά 
δεδομένα·

(ii) δεν περιέχεται ή περιέχεται με μειωμένη 
ποσότητα που προκαλεί την ισχυριζόμενη 
θρεπτική ή φυσιολογική επίδραση σύμφωνα 
με γενικώς αποδεκτά επιστημονικά 
δεδομένα·

(γ) όπου χρειάζεται, η ουσία για την οποία (γ) όπου χρειάζεται, το είδος διατροφής ή η 
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χρησιμοποιείται ο ισχυρισμός είναι σε 
μορφή που είναι μπορεί να αφομοιωθεί από 
το σώμα·

άλλη ουσία για την οποία χρησιμοποιείται ο 
ισχυρισμός είναι σε μορφή που είναι μπορεί 
να αφομοιωθεί από το σώμα·

(δ) η ποσότητα του προϊόντος που μπορεί 
κανονικά να αναμένεται ότι θα καταναλωθεί 
περιέχει σημαντική ποσότητα της ουσίας για 
την οποία χρησιμοποιήθηκε ο ισχυρισμός, 
όπως ορίζεται στην κοινοτική νομοθεσία ή, 
όπου δεν υπάρχουν αυτοί οι κανόνες, η 
σημαντική ποσότητα που θα προκαλέσει την 
ισχυριζόμενη θρεπτική ή φυσιολογική 
επίδραση σύμφωνα με γενικώς αποδεκτά 
επιστημονικά δεδομένα.

(δ) η ποσότητα του προϊόντος που μπορεί 
κανονικά να αναμένεται ότι θα καταναλωθεί 
περιέχει σημαντική ποσότητα του είδους 
διατροφής ή της άλλης ουσίας για την οποία 
χρησιμοποιήθηκε ο ισχυρισμός, όπως 
ορίζεται στην κοινοτική νομοθεσία ή, όπου 
δεν υπάρχουν αυτοί οι κανόνες, η σημαντική 
ποσότητα που θα προκαλέσει την 
ισχυριζόμενη θρεπτική ή φυσιολογική 
επίδραση σύμφωνα με γενικώς αποδεκτά 
επιστημονικά δεδομένα.

(ε) συμμορφώνεται με τους ειδικούς όρους 
που καθορίζονται στο κεφάλαιο III ή 
κεφάλαιο IV αντιστοίχως.

(ε) συμμορφώνεται με τους ειδικούς όρους 
που καθορίζονται στο κεφάλαιο III ή 
κεφάλαιο IV αντιστοίχως.

Αιτιολόγηση

Οι γενικοί όροι που αναφέρονται στο άρθρο 5 για τη χρήση ισχυρισμών είναι υπερβολικοί. 
Αναφορές του τύπου «Τα φρούτα ή τα λαχανικά είναι υγιεινά» θα απαγορευτούν στο μέλλον, 
διότι τα φρούτα και τα λαχανικά δεν είναι ουσίες με την έννοια του άρθρου 5. Η παράγραφος 
1α θα πρέπει επομένως να συμπληρωθεί με αναφορές σε τρόφιμα ή κατηγορίες τροφίμων.

Τροπολογία 26
Άρθρο 6, παράγραφος 1

1. Οι ισχυρισμοί για τις θρεπτικές και 
υγιεινές ιδιότητες βασίζονται σε και 
αποδεικνύονται από γενικά αποδεκτά 
επιστημονικά στοιχεία.

1. Οι ισχυρισμοί για τις θρεπτικές και 
υγιεινές ιδιότητες βασίζονται σε και 
αποδεικνύονται από γενικά αποδεκτές 
επιστημονικές γνώσεις ή, εάν η κατηγορία 
προϊόντων το δικαιολογεί, σε στοιχεία που 
προέρχονται από την παραδοσιακή χρήση 
των προϊόντων.

1α. Το επίπεδο αιτιολόγησης θα πρέπει να 
είναι ανάλογο με τη φύση του ισχυρισμού.
1β. Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη 
φύση των αιτιολογήσεων που θα 
εκπονηθούν από τους υπευθύνους καθώς 
και τα σημεία αναφοράς για την 
αξιολόγηση των αιτιολογήσεων αυτών από 
την Αρχή θα καθοριστούν από αυτήν το 
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αργότερο την πρώτη ημέρα του μήνα που 
ακολουθεί την ημερομηνία δημοσίευσης 
του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Αιτιολόγηση (για την παράγραφο 1)

Όσον αφορά την απόδειξη του ισχυρισμού, ένα σύστημα που βασίζεται μόνο στα επιστημονικά 
στοιχεία δεν είναι κατάλληλο για τα αγροτικά προϊόντα όπως τα προϊόντα που προέρχονται από 
τα φυτά. Οι γνώσεις που προέρχονται από την εμπειρία και την παράδοση θα πρέπει επίσης να 
ληφθούν υπόψη. Η άποψη αυτή έγινε πρόσφατα αποδεκτή όσον αφορά τα παραδοσιακά 
φάρμακα φυτικής προέλευσης (οδηγία 2004/24/ΕΚ), για τα οποία προβλέφθηκε μία ειδική 
απλοποιημένη διαδικασία καταχώρησης, η οποία τα απαλλάσσει από την υποχρέωση να 
αποδείξουν την κλινική τους αποτελεσματικότητα, στο μέτρο που η αποτελεσματικότητα του 
φαρμάκου τεκμαίρεται από τη μακροχρόνια χρήση και πείρα. Παράλληλα, για τα φυτά και τα 
παραδοσιακά εκχυλίσματα, η Γαλλική Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας των Τροφίμων 
(AFSSA) στη Γαλλία προτείνει να δικαιολογηθούν τα προηγμένα ευνοϊκά τους αποτελέσματα 
"από σύνολο γνώσεων με βάση στοιχεία που προέρχονται από την παράδοση"*.

Εξάλλου, είναι σημαντικό να γίνει αποδεκτό ότι η αρχή της αναλογικότητας θα πρέπει επίσης να 
εφαρμοστεί στο επίπεδο της αιτιολόγησης των ισχυρισμών που πρέπει να παραχθούν: 
διαφορετικά το κόστος αυτών των αιτιολογήσεων θα καταστεί σύντομα απαγορευτικό και πέρα 
από τις δυνατότητες της μεγάλης πλειοψηφίας των ΜΜΕ. 

Τέλος, προκειμένου να καλυφθούν οι κυριότερες απαιτήσεις της νομικής ασφάλειας και να 
διαφυλαχθούν τα δικαιώματα των καταναλωτών, είναι απαραίτητο να εξασφαλισθεί πλήρης 
διαφάνεια σε σχέση με τη φύση της αιτιολόγησης που απαιτείται από την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Ασφάλειας των Τροφίμων και όσον αφορά τις μεθόδους που η Αρχή χρησιμοποιεί για τον 
υπολογισμό αυτών των αιτιολογήσεων.

* "Démarche d'évaluation de la sécurité, de l'intérêt et de l'allégation des denrées 
alimentaires, contenant des plantes, destinées à l'alimentation humaine" - Février 2003 -
AFSSA  http://www.afssa.fr

Αιτιολόγηση (για την παράγραφο 1α):

Πρέπει να ληφθεί υπόψη η αρχή της αναλογικότητας, η οποία συνίσταται στην "εξακρίβωση της 
ακρίβειας ή της αληθοφάνειας των ισχυρισμών που γίνονται για το προϊόν επί τη βάσει της 
απόδειξης που παρέχεται από τον παρασκευαστή. Η αξιολόγηση βασίζεται στην αρχή της 
αναλογικότητας μεταξύ της έκτασης της απόδειξης που απαιτείται και της επίπτωσης του 
αποτελέσματος που διεκδικείται, με άλλα λόγια η σημασία της επίπτωσης του προϊόντος, ή του 
συστατικού στοιχείου που αποτελεί το αντικείμενο του ισχυρισμού στη φυσιολογία και τις 
συνέπειές του για την υγεία"**.

**Groupe de Travail du Conseil Scientifique de l'Agence du Médicament. Les "produits 
frontières" et les aliments porteurs d'allégations santé. Cha.Nutr.Diét.,1998,33(5): 289-292.
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Τροπολογία 27
Άρθρο 6, παράγραφος 3

3. Οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών 
μπορούν να ζητήσουν από τον υπεύθυνο 
επιχείρησης τροφίμων ή το άτομο που 
διαθέτει ένα προϊόν στην αγορά την 
υποβολή της επιστημονικής εργασίας και 
των στοιχείων που αποδεικνύουν τη 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη κατάργηση της διαδικασίας έγκρισης καθιστά την παρούσα διάταξη άνευ 
αντικειμένου.

Τροπολογία 28
Άρθρο 9, παράγραφος 1

1. Με επιφύλαξη της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ, 
ένας ισχυρισμός για τις θρεπτικές ιδιότητες 
ο οποίος συγκρίνει την ποσότητα μιας 
διατροφικής ή/ και θρεπτικής αξίας ενός 
τροφίμου με τρόφιμα της ίδιας κατηγορίας, 
γίνεται μόνο εφόσον τα τρόφιμα που 
συγκρίνονται είναι εύκολα αναγνωρίσιμα 
από το μέσο καταναλωτή ή σαφώς 
υποδεικνυόμενα. Η διαφορά όσον αφορά 
την ποσότητα μιας διατροφικής ή/ και 
θρεπτικής αξίας αναφέρεται, και η σύγκριση 
αφορά, την ίδια ποσότητα τροφίμου. 

1. Με επιφύλαξη της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ, 
ένας ισχυρισμός για τις θρεπτικές ιδιότητες 
ο οποίος συγκρίνει την ποσότητα μιας 
διατροφικής ή/ και θρεπτικής αξίας ενός
τροφίμου με άλλο τρόφιμο, γίνεται μόνο 
εφόσον τα τρόφιμα που συγκρίνονται είναι 
εύκολα αναγνωρίσιμα από το μέσο 
καταναλωτή ή σαφώς υποδεικνυόμενα. Η 
διαφορά όσον αφορά την ποσότητα μιας 
διατροφικής ή/ και θρεπτικής αξίας 
αναφέρεται, και η σύγκριση αφορά, την ίδια 
ποσότητα τροφίμου. 

Αιτιολόγηση

Η σύγκριση δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο σε τρόφιμα της ίδιας κατηγορίας. Αντίθετα, 
προκειμένου να διασφαλισθεί καλύτερη δυνατότητα ενημέρωσης, πρέπει να είναι δυνατή η 
σύγκριση μεταξύ διαφόρων τροφίμων, όπως επί παραδείγματι η σύγκριση της περιεκτικότητας 
σε κάλσιο ανάμεσα σε ένα ποτήρι γάλα και ένα ποτήρι πορτοκαλάδα.

Τροπολογία 29
Άρθρο 10, παράγραφος 1

1. Οι ισχυρισμοί για τις υγιεινές ιδιότητες 
επιτρέπονται εφόσον συμμορφώνονται με 
τις γενικές απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙ και 

1. Οι ισχυρισμοί για τις υγιεινές ιδιότητες 
επιτρέπονται εκτός εάν δεν 
συμμορφώνονται με τις γενικές απαιτήσεις 
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τις ειδικές απαιτήσεις του παρόντος 
κεφαλαίου και εφόσον έχουν εγκριθεί 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

του κεφαλαίου ΙΙ και τις ειδικές απαιτήσεις 
του παρόντος κεφαλαίου.

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 10, παράγραφος 1 προβλέπει γενική απαγόρευση των ισχυρισμών για τις υγιεινές 
ιδιότητες με την επιφύλαξη της έγκρισης. Επομένως, ισχυρισμοί για τις υγιεινές ιδιότητες πρέπει 
να χρησιμοποιούνται μόνον εάν έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού. Η 
απαγόρευση αυτή όμως είναι υπερβολική, διότι αφορά και αναγνωρισμένες και επιστημονικώς 
αποδεδειγμένες πληροφορίες που δεν παραπλανούν τον καταναλωτή. Επιπλέον, η διαδικασία 
έγκρισης που προβλέπεται στην πρόταση κανονισμού είναι γραφειοκρατική, δεν είναι πρακτική 
και δεν είναι αποδεκτή, εάν ληφθεί υπόψη η στρατηγική της Λισαβόνας. Ως εκ τούτου, πρέπει 
να εγκαταλειφθεί πλήρως η διαδικασία της εκ των προτέρων εξέτασης.

Τροπολογία 30
Άρθρο 10, παράγραφος 2, στοιχείο (α)

(α) δήλωση που να επισημαίνει τη 
σπουδαιότητα μιας εξισορροπημένης 
διατροφής και ενός υγιεινού τρόπου ζωής·

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Εφόσον προβλέπεται διαδικασία καταχώρησης που αξιολογεί την επιστημονική τεκμηρίωση για 
όλους τους ισχυρισμούς για τις υγιεινές ιδιότητες ενός τροφίμου, δεν πρέπει πλέον να υπάρχουν 
ειδικές απαγορεύσεις. Όλοι οι ισχυρισμοί που τεκμηριώνονται επιστημονικώς θα πρέπει να 
επιτρέπονται.

Τροπολογία 31
Άρθρο 11

Άρθρο 11 Διαγράφεται
Υπαινισσόμενοι ισχυρισμοί για τις υγιεινές 

ιδιότητες
1. Δεν επιτρέπονται οι ακόλουθοι 
υπαινισσόμενοι ισχυρισμοί για τις υγιεινές 
ιδιότητες:
(α) ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά σε 
γενικά, μη προσδιοριζόμενα οφέλη της 
θρεπτικής ουσίας ή του τροφίμου για τη 
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συνολική καλή υγεία και την ευεξία·
(β) ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά σε 
ψυχολογικές λειτουργίες και σε λειτουργίες 
συμπεριφοράς·
(γ) με επιφύλαξη της οδηγίας 96/8/ΕΚ, 
ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά σε 
αδυνάτισμα ή σε έλεγχο βάρους ή στο 
ποσοστό ή την ποσότητα απώλειας 
βάρους, που μπορούν να προκύψουν από 
τη χρήση του προϊόντος, ή σε μείωση της 
αίσθησης πείνας ή σε αύξηση της 
αίσθησης κορεσμού ή σε μείωση της 
διαθέσιμης ενέργειας από τη δίαιτα·
(δ) ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά σε 
συμβουλές ιατρών ή άλλους επαγγελματίες 
στο χώρο της υγείας, ή σε επαγγελματικές 
ενώσεις, ή ιδρύματα, ή που δημιουργούν 
την εντύπωση ότι μπορεί να επηρεαστεί η 
υγεία από τη μη κατανάλωση του 
τροφίμου.
2. Όπου ενδείκνυται, η Επιτροπή, ύστερα 
από διαβούλευση με την Αρχή, δημοσιεύει 
λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές για 
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Αιτιολόγηση

Ένας σχεδόν εξαντλητικός κατάλογος με απαγορευμένους υπαινισσόμενους ισχυρισμούς για τις 
υγιεινές ιδιότητες είναι ένα μη αναλογικό μέτρο. Δεν θα πρέπει να απαγορεύονται αναφορές σε 
δημοσιεύσεις. Με αυτόν τον τρόπο η διαφήμιση των προϊόντων καθίσταται de facto αδύνατη. 
Υπάρχει άλλη νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή από τις πραγματικές μεθόδους 
περιπλάνησης.

Τροπολογία 32
Άρθρο 12

Άρθρο 12 Διαγράφεται
Ισχυρισμοί για τις υγιεινές ιδιότητες που 
περιγράφουν έναν γενικά αποδεκτό ρόλο 

της θρεπτικής ή άλλης ουσίας
1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10 
παράγραφος 1, επιτρέπονται ισχυρισμοί 
που περιγράφουν το ρόλο μιας θρεπτικής ή 
άλλης ουσίας για την ανάπτυξη, την 



AD\553163EL.doc 25/45 PE 349.832v02-00

EL

εξέλιξη και τις συνήθεις λειτουργίες του 
σώματος, που βασίζονται σε γενικά
αποδεκτά επιστημονικά στοιχεία και είναι 
ευκόλως αντιληπτοί από το μέσο 
καταναλωτή, εφόσον συμπεριλαμβάνονται 
στον κατάλογο που παρέχεται στην 
παράγραφο 2.
2. Τα κράτη μέλη υποβάλουν στην 
Επιτροπή καταλόγους με ισχυρισμούς, 
όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 το 
αργότερο έως ... [τελευταία ημέρα του 
μήνα έγκρισης του παρόντος κανονισμού + 
1 έτος].
Ύστερα από διαβούλευση με την Αρχή, η 
Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 23, 
κοινοτικό κατάλογο επιτρεπόμενων 
ισχυρισμών, όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, οι οποίοι περιγράφουν το 
ρόλο μιας θρεπτικής ή άλλης ουσίας 
σχετικά με την ανάπτυξη, την εξέλιξη και 
τις συνήθεις λειτουργίες του σώματος το 
αργότερο έως ... [τελευταία ημέρα του 
μήνα έγκρισης του παρόντος κανονισμού + 
3 έτη].
Τροποποιήσεις ως προς τον κατάλογο 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 23, με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής ή ύστερα από 
αίτημα ενός κράτους μέλους.
3. Από την ημέρα θέσης σε ισχύ του 
παρόντος κανονισμού έως τη θέσπιση του 
καταλόγου που αναφέρεται στη δεύτερη 
παράγραφο της παραγράφου 2, ισχυρισμοί 
για τις υγιεινές ιδιότητες, όπως 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
επιτρέπονται με ευθύνη του υπεύθυνου της 
επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι είναι 
σύμφωνοι με τον παρόντα κανονισμό και 
με τις σχετικές υφιστάμενες εθνικές 
διατάξεις, και με επιφύλαξη της θέσπισης 
μέτρων διασφάλισης όπως αναφέρονται 
στο άρθρο 22.



PE 349.832v02-00 26/45 AD\553163EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Με την προτεινόμενη διαγραφή της γενικής απαγόρευσης ισχυρισμών για τις υγιεινές ιδιότητες 
και της διαδικασίας έγκρισης που προβλέπεται στο άρθρο 10, παράγραφος 1, το παρόν άρθρο 
καθίσταται άνευ σημασίας και, για το λόγο αυτό, πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 33
Άρθρο 13, παράγραφος 1

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 παρ. 1 
της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, ισχυρισμοί για τη 
μείωση κινδύνων για την υγεία επιτρέπονται 
όταν έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό.

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 2 παρ. 1 
της οδηγίας 2000/13/ΕΚ, ισχυρισμοί για τη 
μείωση κινδύνων για την υγεία επιτρέπονται 
όταν επιτρέπονται σύμφωνα με τον παρόντα 
κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Με την προτεινόμενη διαγραφή της γενικής απαγόρευσης ισχυρισμών για τις υγιεινές ιδιότητες 
και της διαδικασίας έγκρισης που προβλέπεται στο άρθρο 10, παράγραφος 1 το παρόν άρθρο 
πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

Τροπολογία 34
Άρθρο 14

Άρθρο 14 Διαγράφεται
Αίτηση έγκρισης

1. Για τη λήψη έγκρισης, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 10 παρ. 1, πρέπει να υποβληθεί 
αίτηση στην Αρχή.
Η αρχή:
(α) γνωστοποιεί την παραλαβή της 
αίτησης, γραπτώς, εντός 14 ημερών από τη 
λήψη της. Στη γνωστοποίηση αναφέρεται 
η ημερομηνία παραλαβής της αίτησης·
(β) ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή για την 
αίτηση και τους διαβιβάζει την αίτηση 
καθώς και κάθε συνοδευτική πληροφορία 
που έχει υποβάλει ο αιτών·
(γ) δημοσιοποιεί σύνοψη του φακέλου, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 
στοιχείο (στ).
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2. Η αίτηση συνοδεύεται από τις 
ακόλουθες πληροφορίες και έγγραφα:
(α) όνομα και διεύθυνση του αιτούντος·
(β) το τρόφιμο ή την κατηγορία τροφίμου 
για το οποίο γίνεται ο ισχυρισμός για τις 
υγιεινές ιδιότητες και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του·
(γ) αντίγραφο των μελετών που έχουν 
διεξαχθεί όσον αφορά τον ισχυρισμό για 
την υγεία, συμπεριλαμβανομένων, όπου 
είναι διαθέσιμες, ανεξάρτητων και 
διασταυρωμένων μελετών που έχουν 
διεξαχθεί καθώς και κάθε υλικού που είναι 
διαθέσιμο και αποδεικνύει ότι ο ισχυρισμός 
είναι σύμφωνος με τα κριτήρια που 
προβλέπει ο παρών κανονισμός·
(δ) αντίγραφο άλλων επιστημονικών 
μελετών που αφορούν τον εν λόγω 
ισχυρισμό για τις υγιεινές ιδιότητες·
(ε) πρόταση για τη διατύπωση, σε όλες τις 
κοινοτικές γλώσσες, του ισχυρισμού για τις 
υγιεινές ιδιότητες για τον οποίο ζητείται 
έγκριση, συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα 
την περίπτωση, ειδικών προϋποθέσεων 
χρήσης·
(στ) σύνοψη του φακέλου.
3. Οι κανόνες υλοποίησης για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για 
την προπαρασκευή και την υποβολή της 
αίτησης θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 23 
παρ. 2, ύστερα από διαβούλευση με την 
Αρχή.
4. Πριν από την ημερομηνία εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού, η Αρχή 
δημοσιεύει λεπτομερείς οδηγίες για την 
υποστήριξη των αιτούντων στην 
προετοιμασία και την υποβολή των 
αιτήσεων.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση κανονισμού προβλέπει μια ενιαία διαδικασία έγκρισης για τη χρήση πληροφοριών 
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σχετικά με τις υγιεινές ιδιότητες στη διαφήμιση των τροφίμων, διαδικασία που διαρκεί αρκετούς 
μήνες και διενεργείται από μία ευρωπαϊκή αρχή για τα τρόφιμα. Η προτεινόμενη διαδικασία 
είναι γραφειοκρατική, δεν είναι πρακτική  και δεν είναι αποδεκτή εάν ληφθεί μάλιστα υπ' όψη η 
στρατηγική της Λισαβόνας. Ως εκ τούτου, πρέπει να εγκαταλειφθεί η διαδικασία της εκ των 
προτέρων εξέτασης.

Τροπολογία 35
Άρθρο 15

Άρθρο 15 Διαγράφεται
Γνώμη της Αρχής

1. Με την υποβολή γνώμης, η Αρχή οφείλει 
να σεβαστεί το χρονικό όριο των τριών 
μηνών από την ημερομηνία παραλαβής 
μιας έγκυρης αίτησης. Το χρονικό αυτό 
όριο παρατείνεται σε περίπτωση που η 
Αρχή ζητεί από τον αιτούντα 
συμπληρωματικές πληροφορίες, σύμφωνα 
με το άρθρο 2.
2. Η Αρχή μπορεί, όπου ενδείκνυται, να 
ζητήσει από τον αιτούντα την υποβολή των 
στοιχείων που συνοδεύουν την αίτηση 
εντός ενός ορισμένου χρονικού ορίου.
3. Για την προετοιμασία της γνώμης της, η 
Αρχή πιστοποιεί ότι:
(α) η προτεινόμενη διατύπωση του 
ισχυρισμού για τις υγιεινές ιδιότητες 
αποδεικνύεται από επιστημονικά στοιχεία·
(β) η διατύπωση του ισχυρισμού για τις 
υγιεινές ιδιότητες είναι σύμφωνη με τα 
κριτήρια που καθορίζει ο παρών 
κανονισμός·
(γ) η προτεινόμενη διατύπωση του 
ισχυρισμού για τις υγιεινές ιδιότητες είναι 
κατανοητή και αντιληπτή από τον 
καταναλωτή.
4. Σε περίπτωση γνωμοδότησης υπέρ της 
έγκρισης του ισχυρισμού για τις υγιεινές 
ιδιότητες, η γνώμη περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα στοιχεία:
(α) το όνομα και τη διεύθυνση του 
αιτούντος·
(β) την ονομασία του τροφίμου ή της 
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κατηγορίας τροφίμου για το οποίο 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ο ισχυρισμός 
καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του·
(γ) την προτεινόμενη διατύπωση, σε όλες 
τις κοινοτικές γλώσσες, του προτεινόμενου 
ισχυρισμού για τις υγιεινές ιδιότητες·
(δ) όπου χρειάζεται, τις προϋποθέσεις 
χρήσης του τροφίμου ή/ και πρόσθετη 
δήλωση ή προειδοποίηση που πρέπει να 
συνοδεύει τον ισχυρισμό για τις υγιεινές 
ιδιότητες στην επισήμανση και στη 
διαφήμιση.
5. Η Αρχή διαβιβάζει τη γνώμη της στην 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και στον 
αιτούντα, συμπεριλαμβανομένης έκθεσης 
στην οποία περιγράφεται η αξιολόγησή της 
του ισχυρισμού για τις υγιεινές ιδιότητες 
και η αιτιολόγηση της γνώμης της.
6. Η Αρχή δημοσιοποιεί τη γνώμη της, 
σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002.
Το κοινό μπορεί να υποβάλει σχόλια στην 
Επιτροπή εντός 30 ημερών από την εν 
λόγω δημοσίευση.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση κανονισμού προβλέπει μια ενιαία διαδικασία έγκρισης για τη χρήση πληροφοριών 
σχετικά με τις υγιεινές ιδιότητες στη διαφήμιση των τροφίμων, διαδικασία που διαρκεί αρκετούς 
μήνες και διενεργείται από μία ευρωπαϊκή αρχή για τα τρόφιμα. Η προτεινόμενη διαδικασία 
είναι γραφειοκρατική, δεν είναι πρακτική  και δεν είναι αποδεκτή εάν ληφθεί μάλιστα υπ' όψη η 
στρατηγική της Λισαβόνας. Ως εκ τούτου, πρέπει να εγκαταλειφθεί η διαδικασία της εκ των 
προτέρων εξέτασης.

Τροπολογία 36
Άρθρο 15, παράγραφος 3, στοιχείο (α)

(α) η προτεινόμενη διατύπωση του 
ισχυρισμού για τις υγιεινές ιδιότητες 
αποδεικνύεται από επιστημονικά στοιχεία·

(α) η προτεινόμενη διατύπωση του 
ισχυρισμού για τις υγιεινές ιδιότητες 
αποδεικνύεται επιστημονικώς·
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Αιτιολόγηση

Η επιστημονική γνώση μάλλον παρά τα επιστημονικά στοιχεία ενδέχεται να αρκούν για την 
τεκμηρίωση της προτεινόμενης διατύπωσης του ισχυρισμού υγιεινών ιδιοτήτων.

Τροπολογία 37
Άρθρο 15, παράγραφος 4, στοιχείο (γ)

(γ) την προτεινόμενη διατύπωση, σε όλες τις 
κοινοτικές γλώσσες, του προτεινόμενου 
ισχυρισμού για τις υγιεινές ιδιότητες·

(γ) την προτεινόμενη διατύπωση στις 
γλώσσες στις οποίες θα γίνει ο 
προτεινόμενος ισχυρισμός για τις υγιεινές 
ιδιότητες·

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση διατύπωσης της πρότασης σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες προκαλεί ταλαιπωρία 
και είναι περιττή όταν ο ισχυρισμός δεν θα χρησιμοποιηθεί σε όλες τις γλώσσες.

Τροπολογία 38
Άρθρο 16

Άρθρο 16 Διαγράφεται
Κοινοτική έγκριση

1. Εντός τριών μηνών από την παραλαβή 
της γνώμης της Αρχής, η Επιτροπή 
υποβάλει στην επιτροπή η οποία 
αναφέρεται στο άρθρο 23 παρ. 1 σχέδιο 
απόφασης που πρέπει να ληφθεί όσον 
αφορά την αίτηση, συνεκτιμώντας τη 
γνώμη της Αρχής, κάθε συναφούς 
διάταξης του κοινοτικού δικαίου και άλλων 
νόμιμων παραγόντων 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 που προβλέπει τη 
χορήγηση έγκρισης πρέπει να περιλαμβάνει 
τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 15 
παρ. 4 και την επωνυμία του κατόχου της 
έγκρισης.
3. Η τελική απόφαση για την αίτηση 
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λαμβάνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 23 παρ. 2.
4. Η Επιτροπή ενημερώνει χωρίς 
καθυστέρηση τον αιτούντα για την 
απόφαση που λαμβάνεται και δημοσιεύει 
λεπτομερή στοιχεία της απόφασης στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
5. Η χορήγηση έγκρισης δεν μειώνει τη 
γενική αστική και ποινική ευθύνη 
οποιουδήποτε υπεύθυνου επιχείρησης 
τροφίμων σε ό,τι αφορά το εν λόγω 
τρόφιμο.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση κανονισμού προβλέπει μια ενιαία διαδικασία έγκρισης για τη χρήση πληροφοριών 
σχετικά με τις υγιεινές ιδιότητες στη διαφήμιση των τροφίμων, διαδικασία που διαρκεί αρκετούς 
μήνες και διενεργείται από μία ευρωπαϊκή αρχή για τα τρόφιμα. Η προτεινόμενη διαδικασία 
είναι γραφειοκρατική, δεν είναι πρακτική  και δεν είναι αποδεκτή εάν ληφθεί μάλιστα υπ' όψη η 
στρατηγική της Λισαβόνας. Ως εκ τούτου, πρέπει να εγκαταλειφθεί η διαδικασία της εκ των 
προτέρων εξέτασης.

Τροπολογία 39
Άρθρο 17

Άρθρο 17 Διαγράφεται
Τροποποίηση, αναστολή και ανάκληση 

εγκρίσεων
1. Ο κάτοχος έγκρισης μπορεί, σύμφωνα με 
τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 14, να 
αιτηθεί την τροποποίηση υφιστάμενης 
έγκρισης.
2. Με δική της πρωτοβουλία ή ύστερα από 
αίτημα κράτους μέλους ή της Επιτροπής, η 
Αρχή εκδίδει γνώμη για το κατά πόσον μια 
απόφαση για τη χρήση ενός ισχυρισμού για 
τις υγιεινές ιδιότητες εξακολουθεί να 
πληροί τις προϋποθέσεις που καθορίζει ο 
παρών κανονισμός.
Διαβιβάζει πάραυτα τη γνώμη της στην 
Επιτροπή, στον κάτοχο της έγκρισης και 
στα κράτη μέλη. Η Αρχή δημοσιοποιεί τη 
γνώμη της, σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 
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1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002.
Το κοινό μπορεί να υποβάλει σχόλια στην 
Επιτροπή εντός 30 ημερών από την εν 
λόγω δημοσίευση.
3. Η Επιτροπή εξετάζει τη γνώμη της 
Αρχής το συντομότερο δυνατόν. Εάν 
ενδείκνυται, η έγκριση τροποποιείται, 
αναστέλλεται ή ανακαλείται σύμφωνα με 
τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 16.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση κανονισμού προβλέπει μια ενιαία διαδικασία έγκρισης για τη χρήση πληροφοριών 
σχετικά με τις υγιεινές ιδιότητες στη διαφήμιση των τροφίμων, διαδικασία που διαρκεί αρκετούς 
μήνες και διενεργείται από μία ευρωπαϊκή αρχή για τα τρόφιμα. Η προτεινόμενη διαδικασία 
είναι γραφειοκρατική, δεν είναι πρακτική  και δεν είναι αποδεκτή εάν ληφθεί μάλιστα υπ' όψη η 
στρατηγική της Λισαβόνας. Ως εκ τούτου, πρέπει να εγκαταλειφθεί η διαδικασία της εκ των 
προτέρων εξέτασης καθώς και οι συνδεόμενες με αυτήν διοικητικές ρυθμίσεις.

Τροπολογία 40
Άρθρο 18

Άρθρο 18 Διαγράφεται
Κοινοτικό μητρώο

1. Η Επιτροπή θεσπίζει και συντηρεί 
κοινοτικό μητρώο ισχυρισμών για τις 
θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες των 
τροφίμων, στη συνέχεια αποκαλούμενο 
"Μητρώο".
2. Το Μητρώο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
(α) τους ισχυρισμούς για τις θρεπτικές 
ιδιότητες και τις προϋποθέσεις που 
ισχύουν γι αυτούς, όπως προβλέπεται στο 
παράρτημα·
(β) τους εγκεκριμένους ισχυρισμούς για τις 
υγιεινές ιδιότητες και τις προϋποθέσεις που 
ισχύουν γι αυτούς και προβλέπονται στα 
άρθρα 13 παρ. 2, 17 παρ. 2, 19 παρ. 1 και 
2, 21 παρ. 2 και 22 παρ. 2·
(γ) κατάλογο απορριφθέντων ισχυρισμών 
για τις υγιεινές ιδιότητες.
Ισχυρισμοί για τις υγιεινές ιδιότητες που 
εγκρίνονται βάσει δεδομένων βιομηχανικής 
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ιδιοκτησίας τοποθετούνται σε χωριστό 
παράρτημα στο Μητρώο, με τις ακόλουθες 
πληροφορίες:
(1) την ημερομηνία έγκρισης από την 
Επιτροπή του ισχυρισμού για τις υγιεινές 
ιδιότητες και την επωνυμία του αρχικού 
αιτούντος στον οποίο χορηγήθηκε η 
έγκριση·
(2) ότι η Επιτροπή ενέκρινε τον ισχυρισμό 
για τις υγιεινές ιδιότητες βάσει δεδομένων 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας·
(3) ότι ο ισχυρισμός για τις υγιεινές 
ιδιότητες είναι περιορισμένης χρήσης, 
εκτός αν ο επόμενος αιτών λάβει έγκριση 
για τον ισχυρισμό χωρίς αναφορά στα 
δεδομένα βιομηχανικής ιδιοκτησίας του 
αρχικού αιτούντος.
3. Το Μητρώο διατίθεται στο κοινό.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση κανονισμού προβλέπει μια ενιαία διαδικασία έγκρισης για τη χρήση πληροφοριών 
σχετικά με τις υγιεινές ιδιότητες στη διαφήμιση των τροφίμων, διαδικασία που διαρκεί αρκετούς 
μήνες και διενεργείται από μία ευρωπαϊκή αρχή για τα τρόφιμα. Η προτεινόμενη διαδικασία 
είναι γραφειοκρατική, δεν είναι πρακτική  και δεν είναι αποδεκτή εάν ληφθεί μάλιστα υπ' όψη η 
στρατηγική της Λισαβόνας. Ως εκ τούτου, πρέπει να εγκαταλειφθεί η διαδικασία της εκ των 
προτέρων εξέτασης καθώς και οι συνδεόμενες με αυτήν διοικητικές ρυθμίσεις.

Τροπολογία 41
Άρθρο 19

Άρθρο 19 Διαγράφεται
Προστασία δεδομένων

1. Τα επιστημονικά δεδομένα και άλλες 
πληροφορίες στο φάκελο έγκρισης που 
απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 14 
παράγραφος 2 δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν προς όφελος επόμενου 
αιτούντος για περίοδο επτά ετών από την 
ημερομηνία έγκρισης, εκτός αν ο επόμενος 
αιτών έχει συμφωνήσει με τον 
προηγούμενο αιτούντα για τη χρήση αυτών 
των δεδομένων και πληροφοριών, όταν:
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(α) τα επιστημονικά δεδομένα και άλλες 
πληροφορίες έχουν χαρακτηριστεί ως 
βιομηχανική ιδιοκτησία από τον 
προηγούμενο αιτούντα κατά τη χρονική 
στιγμή της προηγούμενης αίτησης· και
(β) ο προηγούμενος αιτών είχε το 
αποκλειστικό δικαίωμα αναφοράς στα 
δεδομένα βιομηχανικής ιδιοκτησίας κατά 
τη χρονική στιγμή υποβολής της 
προηγούμενης αίτησης· και
(γ) ο ισχυρισμός για τις υγιεινές ιδιότητες 
δεν θα μπορούσε να είχε εγκριθεί χωρίς την 
υποβολή δεδομένων βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας από τον προηγούμενο 
αιτούντα.
2. Έως τη λήξη της περιόδου των επτά 
ετών που ορίζεται στην παράγραφο 1, 
κανείς επόμενος αιτών δεν έχει το 
δικαίωμα αναφοράς σε δεδομένα που έχουν 
χαρακτηριστεί ως βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας από προηγούμενο αιτούντα, 
εκτός εάν, και έως ότου, η Επιτροπή λάβει 
απόφαση για το κατά πόσον μια έγκριση 
ήταν δυνατόν να χορηγηθεί χωρίς την 
υποβολή δεδομένων χαρακτηριζόμενων ως 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας από τον 
προηγούμενο αιτούντα.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση κανονισμού προβλέπει μια ενιαία διαδικασία έγκρισης για τη χρήση πληροφοριών 
σχετικά με τις υγιεινές ιδιότητες στη διαφήμιση των τροφίμων, διαδικασία που διαρκεί αρκετούς 
μήνες και διενεργείται από μία ευρωπαϊκή αρχή για τα τρόφιμα. Η προτεινόμενη διαδικασία 
είναι γραφειοκρατική, δεν είναι πρακτική  και δεν είναι αποδεκτή εάν ληφθεί μάλιστα υπ' όψη η 
στρατηγική της Λισαβόνας. Ως εκ τούτου, πρέπει να εγκαταλειφθεί η διαδικασία της εκ των 
προτέρων εξέτασης καθώς και οι συνδεόμενες με αυτήν διοικητικές ρυθμίσεις.

Τροπολογία 42
Άρθρο 19α (νέο)

Άρθρο 19α
Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η κατάθεση αίτησης για την έγκριση 
ισχυρισμού ή η καταχώρηση ή 
δημοσιοποίηση του τελευταίου δεν είναι 
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δυνατόν να θίγει τα ενδεχόμενα πνευματικά 
δικαιώματα τα οποία μπορεί να 
διεκδικήσει ο καταθέτων σε σχέση με τον 
ίδιο τον ισχυρισμό ή με οιοδήποτε 
επιστημονικό δεδομένο ή πληροφορία που 
εμπεριέχεται στον φάκελο της αίτησης. Τα 
δικαιώματα αυτά εξετάζονται με βάση το 
κοινοτικό δίκαιο ή οποιαδήποτε εθνική 
διάταξη που δεν έρχεται σε αντίθεση με το 
κοινοτικό δίκαιο.

Τροπολογία 43
Άρθρο 22

Άρθρο 22 Διαγράφεται
Μέτρα διασφάλισης

1. Σε περίπτωση που ένα κράτος μέλος έχει 
σοβαρούς λόγους για να θεωρεί ότι ένας 
ισχυρισμός δεν συμμορφώνεται με τον 
παρόντα κανονισμό, ή εάν η επιστημονική 
απόδειξη που προβλέπεται από το άρθρο 7 
είναι ανεπαρκής, το κράτος μέλος μπορεί 
προσωρινά να αναστείλει τη χρήση αυτού 
του ισχυρισμού στην επικράτειά του.
Ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή και αιτιολογεί την αναστολή.
2. Σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 23 παρ. 2, 
λαμβάνεται απόφαση, όπου ενδείκνυται, 
ύστερα από γνωμοδότηση της Αρχής.
Η Επιτροπή μπορεί να κινήσει τη 
διαδικασία αυτή με δική της πρωτοβουλία.
3. Το κράτος μέλος που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 μπορεί να διατηρήσει την 
αναστολή έως την κοινοποίηση προς αυτό 
της απόφασης που αναφέρεται στην 
παράγραφο 2.

Αιτιολόγηση

Τυχόν μέτρο προσωρινής αναστολής ισχυρισμού ο οποίος δεν φαίνεται να αντιστοιχεί στον 
κανονισμό ή η επιστημονική τεκμηρίωση του οποίου φαίνεται επισφαλής παραβιάζει το άρθρο 
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28 της Συνθήκης ΕΚ. Χάριν της διασφάλισης της ελεύθερης διακίνησης προϊόντων εντός της 
ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς το άρθρο 22 πρέπει να διαγραφεί.

Αν δεν είναι δυνατή η διαγραφή, ένα τέτοιο δικαίωμα των κρατών μελών έχει νόημα μόνο για 
τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 12 παρ. 3, διότι τα άλλα στοιχεία εγκρίνονται από την 
ευρωπαϊκή υπηρεσία ασφάλειας των τροφίμων και είναι σύμφωνα προς τον κανονισμό. 
Επιπλέον, μέτρα εκ μέρους των κρατών μελών δικαιολογούνται μόνο στην περίπτωση που μια 
παραπλανητική ένδειξη μπορεί να προκαλέσει συγκεκριμένο κίνδυνο για την υγεία. Συνεπώς, 
το άρθρο 22 θα πρέπει να τροποποιηθεί σύμφωνα με την τροπολογία 112.

Τροπολογία 44
Άρθρο 24

Για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής 
παρακολούθησης τροφίμων που φέρουν 
ισχυρισμούς για τις θρεπτικές ή υγιεινές 
ιδιότητες, τα κράτη μέλη μπορεί να 
ζητήσουν από τον παρασκευαστή ή το 
άτομο που διαθέτει αυτά τα τρόφιμα στην 
αγορά, στην επικράτειά τους, να 
κοινοποιήσουν στην αρμόδια αρχή τη 
διάθεση στην αγορά με τη διαβίβαση 
δείγματος της επισήμανσης που 
χρησιμοποιείται για το προϊόν.

Για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής 
παρακολούθησης τροφίμων που φέρουν 
ισχυρισμούς για τις θρεπτικές ή υγιεινές 
ιδιότητες, τα κράτη μέλη μπορεί να 
ζητήσουν από τον παρασκευαστή ή το 
άτομο που διαθέτει αυτά τα τρόφιμα στην 
αγορά, στην επικράτειά τους, να 
κοινοποιήσουν στην αρμόδια αρχή τη 
διάθεση στην αγορά με τη διαβίβαση 
δείγματος της επισήμανσης που 
χρησιμοποιείται για το προϊόν. Η 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων παρακολουθεί τις διαφημιστικές 
εκστρατείες των προϊόντων τροφίμων που 
φέρουν ισχυρισμούς για θρεπτικές και 
υγιεινές ιδιότητες ώστε να εξασφαλίσει ότι, 
σύμφωνα με την οδηγία 2001/13, οι 
παρεχόμενες πληροφορίες δεν 
παραπλανούν τον καταναλωτή. 

Αιτιολόγηση

Οι διαφημιστικές εκστρατείες και συνθήματα και η υποστήριξη προϊόντων από αθλητές 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά την αντίληψη των ισχυρισμών διατροφής και 
υγείας από τους καταναλωτές. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η εγκυρότητα των εκστρατειών 
διαφήμισης τροφίμων παρακολουθείται από την Federal Trade Commission, και κάτι 
παρεμφερές θα έπρεπε να ισχύει και σε επίπεδο ΕΕ με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια 
των Τροφίμων να μπορεί να παρακολουθεί και σχολιάζει συγκεκριμένες περιπτώσεις, στις 
οποίες η διαφήμιση παραπλανά αντί να ενημερώνει τον καταναλωτή.
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Τροπολογία 45
Άρθρο 25α (νέο)

Άρθρο 25α
Μεταβατικά μέτρα

Ισχυρισμοί για τρόφιμα που προορίζονται 
για εντατική μυϊκή προσπάθεια, οι οποίοι 
έχουν γίνει σύμφωνα με εθνικές διατάξεις 
πριν από την ημερομηνία για την έναρξη 
ισχύος σύμφωνα με το άρθρο 26, μπορούν 
να συνεχίσουν να γίνονται έως ότου η 
Επιτροπή εγκρίνει οδηγία σχετικά με 
τρόφιμα που προορίζονται για εντατική 
μυϊκή προσπάθεια, ειδικά για αθλητές, με 
βάση την οδηγία 89/298/ΕΟΚ σχετικά με 
τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδική 
διατροφή.

Αιτιολόγηση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται επί του παρόντος με οδηγία σχετικά με τρόφιμα για 
εντατική μυϊκή προσπάθεια, στο πλαίσιο της οδηγίας πλαίσιο σχετικά με τα τρόφιμα που 
προορίζονται για ειδική διατροφή (οδηγία 89/398). Η επερχόμενη οδηγία θα αποσαφηνίσει τις 
απαιτήσεις για ισχυρισμούς σχετικά με τα τρόφιμα που προορίζονται για αθλητικές ανάγκες. 
Αυτοί οι ισχυρισμοί αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται από αθλητές 
και επομένως η ειδική αυτή οδηγία συμβάλλει στον καθορισμό των κατάλληλων κριτηρίων για 
τους εν λόγω ισχυρισμούς. Για αυτό το λόγο ενδείκνυται να προβλεφθούν μεταβατικά μέτρα 
στον παρόντα κανονισμό έως ότου εγκριθεί η συγκεκριμένη οδηγία.

Τροπολογία 46
Άρθρο 26, παράγραφος 2

Αρχίζει να ισχύει από [πρώτη ημέρα του 
έκτου μήνα που ακολουθεί της δημοσίευσης].

Αρχίζει να ισχύει από [πρώτη ημέρα του 
δέκατου όγδοου μήνα που ακολουθεί της 
δημοσίευσης].

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτραπεί αρκετός χρόνος για την προσαρμογή των νέων κανόνων που 
ορίζονται στον κανονισμό, η μεταβατική περίοδος από την ημερομηνία δημοσίευσης του 
κανονισμού έως την ημερομηνία κατά την οποία γίνεται εφαρμόσιμος, θα πρέπει να είναι 18 
μήνες. 
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Τροπολογία 47
Άρθρο 26, παράγραφος 3

Η εμπορία τροφίμων που διατέθηκαν στην 
αγορά ή επισημάνθηκαν πριν από αυτήν την 
ημερομηνία και τα οποία δεν 
συμμορφώνονται με τον παρόντα 
κανονισμό μπορεί να γίνεται έως [τελευταία 
ημέρα του ενδέκατου μήνα που ακολουθεί 
της δημοσίευσης].

Η εμπορία τροφίμων που διατέθηκαν στην 
αγορά ή επισημάνθηκαν πριν από την 
ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού και τα οποία δεν 
συμμορφώνονται σε αυτόν μπορεί να γίνεται 
έως [τελευταία ημέρα του δέκατου όγδοου
μήνα που ακολουθεί την πρώτη ημέρα 
εφαρμογής] ή έως το τέλος της ωφέλιμης 
διάρκειας ζωής τους, ανάλογα με το ποια 
περίοδος είναι μεγαλύτερη.

Αιτιολόγηση

Η μεταβατική περίοδος μπορεί να μην είναι αρκετή, εφόσον η δημοσίευση των κατευθυντηρίων 
γραμμών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασφάλειας των Τροφίμων, η διαδικασία έγκρισης (6 
μήνες τουλάχιστον) και οι τροποποιήσεις στην επισήμανση και την παρουσίαση μπορούν να μην 
έχουν ολοκληρωθεί εντός των 11 μηνών που προβλέπονται στην παρούσα πρόταση της 
Επιτροπής.

Τροπολογία 48
Άρθρο 26, παράγραφος 3α (νέα)

Οι ισχυρισμοί για υγιεινές ιδιότητες, πέραν 
των αναφερομένων στο άρθρο 12, 
παράγραφος 1, που γίνονται για τρόφιμα,
κατηγορίες τροφίμων ή συστατικά 
τροφίμων πριν από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, μπορούν να 
εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται 
εφόσον υποβληθεί αίτηση σύμφωνα με το 
άρθρο 14 εντός δώδεκα μηνών από της 
ημερομηνίας εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού και έξι μηνών από της λήψης 
τελικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 
16. Για τις εν λόγω αιτήσεις δεν ισχύουν τα 
χρονικά όρια που προβλέπονται από τα 
άρθρα 15, παράγραφος 1, 15, παράγραφος 
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2 και 16, παράγραφος 1.

Αιτιολόγηση

Επαρκείς μεταβατικές ρυθμίσεις είναι αναγκαίες. Από τη στιγμή που εφαρμόζεται ο κανονισμός, 
έξι μήνες μετά τη δημοσίευσή του, η σήμανση των προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με το 
νέο κανονισμό. Ωστόσο, οι διαδικασίες που σκιαγραφούνται στα άρθρα 14 έως 17 της 
πρότασης της Επιτροπής θα κρατήσουν αρκετά περισσότερο από έξι μήνες.

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να επιτρέπεται στις εταιρείες να συνεχίσουν να διαθέτουν τα 
προϊόντα τους στην αγορά έως την τελική απόφαση της ΕΑΑΤ και της Μόνιμης Επιτροπής, υπό 
τον όρο ότι η συγκεκριμένη εταιρεία έχει υποβάλει αίτηση για την έγκριση του ισχυρισμού 
σύμφωνα με τη διαδικασία έγκρισης.

Τροπολογία 49
Άρθρο 26, παράγραφος 3α (νέα)

Από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος 
του παρόντος κανονισμού όπως 
αναφέρεται στην πρώτη παράγραφο του 
παρόντος άρθρου έως την έγκριση των 
καταλόγων που αναφέρονται στο άρθρο 12, 
παράγραφος 2, οι ισχυρισμοί υγιεινών 
ιδιοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 12, 
παράγραφος 1 μπορούν να διατυπωθούν 
υπό την ευθύνη των εμπορικών 
επιχειρήσεων υπό την προϋπόθεση ότι 
είναι σύμφωνοι με τον παρόντα κανονισμό 
και τις υφιστάμενες εθνικές διατάξεις που 
εφαρμόζονται σε αυτούς, και με την 
επιφύλαξη της έγκρισης μέτρων 
διασφάλισης όπως αναφέρεται στο άρθρο 
22.

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να συνεχίσουν την εμπορία των 
προϊόντων τους, τα οποία ευρίσκονται ήδη στην αγορά, έως ότου η Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων και η Μόνιμη Επιτροπή λάβουν οριστική απόφαση. 

Τροπολογία 50
Άρθρο 26, παράγραφος 3β (νέα)
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Οι ισχυρισμοί υγιεινών ιδιοτήτων άλλοι 
από εκείνους που αναφέρονται στο άρθρο 
12, παράγραφος 1, που διατυπώθηκαν 
σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις 
όσον αφορά τρόφιμα, κατηγορίες τροφίμων 
ή θρεπτικές ουσίες κατά τη στιγμή έναρξης 
της ισχύος του παρόντος κανονισμού 
μπορούν να συνεχίζουν να 
χρησιμοποιούνται, υπό την προϋπόθεση ότι 
αίτηση για έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 
14 υποβάλλεται εντός 12 μηνών από την 
πρώτη ημέρα της εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, έως έξι μήνες μετά τη λήψη 
τελικής απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 
16.

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός θα πρέπει να επιτρέπει στις εταιρείες να συνεχίζουν να εμπορεύονται τα προϊόντα 
τους που βρίσκονται στην αγορά, έως ότου λάβει τελική απόφαση η Επιτροπή για την Ασφάλεια 
των Τροφίμων και η Μόνιμη Επιτροπή, υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία για την οποία ισχύει 
η περίπτωση αυτή έχει υποβάλει αίτηση ώστε να μπορεί ο ισχυρισμός της να λάβει 
εξουσιοδότηση στα πλαίσια της διαδικασίας έγκρισης. Η προαναφερθείσα μεταβατική διάταξη 
θα είναι προς όφελος των ενδιαφερομένων μερών, και των αρμόδιων αρχών για τη διαδικασία 
εξουσιοδότησης.

Τροπολογία 51
Παράρτημα, σημείο 7α (νέο) μετά το σημείο "Χωρίς κορεσμένα λιπαρά"

ΚΑΘΑΡΟΙ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ
Αυτός ο όρος είναι ένας καθαρός αριθμός ο 
οποίος προκύπτει αν από το σύνολο των 
υδατανθράκων αφαιρεθούν εκείνοι οι 
υδατάνθρακες οι οποίοι έχουν πολύ χαμηλή 
επίπτωση στο σάκχαρο του αίματος· 
καθαροί υδατάνθρακες ίσον συνολικοί 
υδατάνθρακες μείον γλυκερίνη μείον 
οργανικά οξέα. Οι σακχαρούχες αλκοόλες 
δεν αφαιρούνται λόγω του ότι ενδέχεται να 
επηρεάσουν το σάκχαρο του αίματος 
ανάλογα με την επεξεργασία και την 
τυποποίηση των τροφίμων.
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Αιτιολόγηση

Έχει αποδειχθεί ότι οι δίαιτες με καθαρούς υδατάνθρακες συμβάλλουν σε απώλεια βάρους. 
Ισχυρισμοί που έχουν σχέση με το περιεχόμενο καθαρών υδατανθράκων θα ικανοποιούσαν την 
αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο καθαρών 
υδατανθράκων σε τρόφιμα.

Τροπολογία 52
Παράρτημα, σημείο 7β (νέο) μετά το σημείο "Χωρίς κορεσμένα λιπαρά"

ΧΑΜΗΛΟ ΣΕ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ
Ο ισχυρισμός ότι ένα προϊόν είναι χαμηλό 
σε υδατάνθρακες και οποιοσδήποτε 
ισχυρισμός είναι πιθανόν να έχει το ίδιο 
νόημα για τον καταναλωτή, μπορεί να γίνει 
μόνο σε περίπτωση που το προϊόν δεν 
περιέχει περισσότερο από 5 γραμμάρια 
καθαρούς υδατάνθρακες ανά σερβίρισμα 
του προϊόντος, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
καθαροί υδατάνθρακες είναι ένας καθαρός 
αριθμός ο οποίος προκύπτει αν από τους 
συνολικούς υδατάνθρακες αφαιρεθούν 
εκείνοι οι υδατάνθρακες οι οποίοι έχουν 
πολύ χαμηλή επίπτωση στο σάκχαρο του 
αίματος· καθαροί υδατάνθρακες ίσον 
συνολικοί υδατάνθρακες μείον γλυκερίνη 
μείον οργανικά οξέα. Οι σακχαρούχες 
αλκοόλες δεν αφαιρούνται λόγω του ότι 
ενδέχεται να επηρεάζουν το σάκχαρο του 
αίματος ανάλογα με την επεξεργασία και 
την τυποποίηση των τροφίμων.

Αιτιολόγηση

Έχει αποδειχθεί ότι οι δίαιτες με καθαρούς υδατάνθρακες συμβάλλουν σε απώλεια βάρους. 
Ισχυρισμοί που έχουν σχέση με το περιεχόμενο χαμηλών υδατανθράκων θα ικανοποιούσαν την 
αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών για πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο καθαρών 
υδατανθράκων σε τρόφιμα.

Τροπολογία 53
Παράρτημα, σημείο 7γ (νέο) μετά το σημείο "Χωρίς κορεσμένα λιπαρά"
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ΜΕΙΩΜΕΝΟΙ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ
Ο ισχυρισμός ότι ένα προϊόν έχει 
μειωμένους υδατάνθρακες και 
οποιοσδήποτε ισχυρισμός είναι πιθανόν να 
έχει το ίδιο νόημα για τον καταναλωτή, 
μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτωση που το 
προϊόν δεν περιέχει περισσότερο από 10 
γραμμάρια καθαρούς υδατάνθρακες ανά 
σερβίρισμα του προϊόντος, λαμβάνοντας 
υπόψη ότι οι καθαροί υδατάνθρακες είναι 
ένας καθαρός αριθμός ο οποίος προκύπτει 
αν από τους συνολικούς υδατάνθρακες 
αφαιρεθούν εκείνοι οι υδατάνθρακες οι 
οποίοι έχουν πολύ χαμηλή επίπτωση στο 
σάκχαρο του αίματος· καθαροί 
υδατάνθρακες ίσον συνολικοί 
υδατάνθρακες μείον γλυκερίνη μείον 
οργανικά οξέα. Οι σακχαρούχες αλκοόλες 
δεν αφαιρούνται λόγω του ότι ενδέχεται να 
επηρεάζουν το σάκχαρο του αίματος 
ανάλογα με την επεξεργασία και την 
τυποποίηση των τροφίμων.

Αιτιολόγηση

Έχει αποδειχθεί ότι οι δίαιτες με τρόφιμα μειωμένων υδατανθράκων μπορούν να συμβάλλουν 
σε απώλεια βάρους. Ισχυρισμοί που έχουν σχέση με το περιεχόμενο χαμηλών υδατανθράκων θα 
ικανοποιούσαν την αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών για πληροφορίες σχετικά με το 
περιεχόμενο καθαρών υδατανθράκων σε τρόφιμα.

Τροπολογία 54
Παράρτημα, σημείο 18

ΦΥΣΙΚΗ ΠΗΓΗ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ Ή/ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΠΗΓΗ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ Ή/ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο αποτελεί 
φυσική πηγή βιταμινών ή/ και μετάλλων 
καθώς και κάθε ισχυρισμός που έχει το ίδιο 
νόημα για τον καταναλωτή, μπορεί να γίνει 
μόνο όταν το προϊόν περιέχει τουλάχιστον 
15% της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης 
που ορίζεται στο παράρτημα της οδηγίας 
του Συμβουλίου 90/496/ΕΟΚ ανά 100g ή 
100ml.

Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο αποτελεί 
πηγή βιταμινών ή/ και μετάλλων καθώς και 
κάθε ισχυρισμός που έχει το ίδιο νόημα για 
τον καταναλωτή, μπορεί να γίνει μόνο όταν 
το προϊόν περιέχει τουλάχιστον 15% των 
συνιστώμενων θρεπτικών τιμών (VNR)
ανά 100g (στερεά) και 7,5% των VNR ανά 
100 ml (υγρά), ή 5% των VNR ανά 100 kcal 
(12 % των VNR για 1 MJ) ή 15% των VNR 
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μερίδα.
Στην περίπτωση που τα τρόφιμα είναι 
φυσική πηγή βιταμινών ή/και μετάλλων, οι 
όροι "φυσικά" ή "φυσική" μπορούν να 
χρησιμοποιούνται ως προσδιορισμός του 
ισχυρισμού.

Αιτιολόγηση

Οι προϋποθέσεις χρησιμοποίησης του ισχυρισμού "πηγή" βιταμινών ή μετάλλων πρέπει να 
ευθυγραμμίζονται προς τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τον Κώδικα Διατροφής, ήτοι να 
προσδιορίζονται διάφορα κατώφλια διακρίνοντας μεταξύ στερεών και υγρών προϊόντων. 
Επιπλέον, η αναφορά των κατωφλίων που προτείνονται από την Επιτροπή κινδυνεύει να 
προκαλέσει σοβαρή ζημία στα προϊόντα γάλακτος, των οποίων εντούτοις γνωρίζουμε καλά τη 
σημαντική περιεκτικότητα σε ασβέστιο.

Τροπολογία 55
Παράρτημα, σημείο 24α (νέο)

ΠΗΓΗ ΑΜΥΛΟΥ
Ισχυρισμός σύμφωνα με τον οποίο ένα 
είδος διατροφής είναι πηγή αμύλου ή κάθε 
άλλος ισχυρισμός που μπορεί να έχει το 
ίδιο νόημα για τον καταναλωτή δεν μπορεί 
να προβάλλεται παρά μόνον εάν το προϊόν 
περιέχει τουλάχιστον 15g αμύλου ανά 100g.

Αιτιολόγηση

Ορισμένοι καταναλωτές αναζητούν, για λόγους υγείας, προϊόντα που περιέχουν άμυλο· έτσι 
είναι σκόπιμο η πληροφορία αυτή να μπορεί να αναφέρεται. Οι περιεκτικότητες πρέπει να 
τηρούν τα στοιχεία του Κώδικα Διατροφής.

Τροπολογία 56
Παράρτημα, σημείο 24β (νέο)

ΠΗΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ
Μπορεί να προβληθεί ο ισχυρισμός ότι ένα 
είδος διατροφής είναι πηγή σύνθετων 
υδατανθράκων καθώς και οποιοσδήποτε 
άλλος ισχυρισμός που μπορεί να έχει το 
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ίδιο νόημα για τους καταναλωτές, όταν ένα 
είδος διατροφής περιέχει τουλάχιστον 25 
γραμμάρια σύνθετων υδατανθράκων ανά 
100 γραμμάρια.

Αιτιολόγηση

Σύνθετοι υδατάνθρακες αποτελούνται από μακριές ίνες απλών σακχάρων. Στη φυσική τους 
κατάσταση βρίσκονται σε σπόρους, φρούτα, λαχανικά (μπιζέλια και φασόλια) και άλλα 
λαχανικά. Οι σύνθετοι υδατάνθρακες περιέχουν κάθε είδους εύπεπτων υδατανθράκων 
αποκλείοντας του μονοσακχαρίτες και δι-σακχαρίτες.

Η ενέργεια ενός είδους διατροφής προέρχεται ουσιαστικά από τα εξής θρεπτικά στοιχεία: 
πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και λίπη.

Οι συστάσεις διατροφής από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες αναφέρουν τον εξής καταμερισμό των 
τριών προαναφερθέντων θρεπτικών στοιχείων: 

λιγότερο του 30 - 35% της ενέργειας πρέπει να προέρχεται από λίπη·

μεταξύ 10 – 15%  της ενέργειας πρέπει να προέρχεται από πρωτεΐνες·

περισσότερο του 50% της ενέργειας πρέπει να προέρχεται από υδατάνθρακες (κατά προτίμηση 
υπό τη μορφή των σύνθετων υδατανθράκων).

Πρέπει, ως εκ τούτου, να ενημερωθούν οι καταναλωτές σχετικά με τα τρόφιμα που είναι πηγή 
υδατανθράκων ή έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, εις τρόπον ώστε να επιλέγουν 
τις πλέον υγιεινές δίαιτες.

Τροπολογία 57
Παράρτημα, σημείο 24γ (νέο)

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΜΥΛΟ
Ισχυρισμός σύμφωνα με τον οποίο ένα 
είδος διατροφής είναι πηγή αμύλου ή κάθε 
άλλος ισχυρισμός που μπορεί να έχει το 
ίδιο νόημα για τον καταναλωτή δεν μπορεί 
να προβάλλεται παρά μόνον εάν το προϊόν 
περιέχει τουλάχιστον 30g αμύλου ανά 100g.

Αιτιολόγηση

Ορισμένοι καταναλωτές αναζητούν, για λόγους υγείας, προϊόντα που περιέχουν άμυλο· έτσι 
είναι σκόπιμο η πληροφορία αυτή να μπορεί να αναφέρεται. Οι περιεκτικότητες πρέπει να 
τηρούν τα στοιχεία του Κώδικα Διατροφής.
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