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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Martin Callanan

Τροπολογία  42

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής.

Or. en

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία:  Anne Ferreira

Τροπολογία  43
Αιτιολογική σκέψη -1 α (νέα)

(- 1 α) Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η 
διαφοροποιημένη και ισορροπημένη 
διατροφή αποτελεί προϋπόθεση για την 
καλή υγεία, ότι τα μεμονωμένα προϊόντα 
έχουν σημασία σε συνάρτηση με το σύνολο 
της διατροφής και ότι το διατροφικό 
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καθεστώς δεν αποτελεί παρά μόνο ένα από 
τους πολυάριθμους παράγοντες που 
επηρεάζουν την εμφάνιση ορισμένων 
ασθενειών στον άνθρωπο. Άλλοι 
παράγοντες, όπως η ηλικία, η γενετική 
προδιάθεση, ο βαθμός σωματικής 
εξάσκησης, η κατανάλωση καπνού και 
άλλων ναρκωτικών, η περιβαλλοντική 
έκθεση καθώς και το στρες μπορούν 
επίσης να διαδραματίζουν ρόλο στην 
εκδήλωση ανθρωπίνων ασθενειών. Οι 
παράγοντες αυτοί πρέπει να ληφθούν 
υπόψη στο πλαίσιο των διαφόρων 
συστάσεων που εκπονούνται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της υγείας.

Or. fr

Αιτιολόγηση 

Η υπενθύμιση αυτή θα πρέπει να αποτελέσει το προοίμιο του νομοθετικού αυτού κειμένου.

Τροπολογία:  John Bowis

Τροπολογία  44
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

(3α) Ο παρών κανονισμός δεν αφορά τα 
απλά μηνύματα, εμπορικών ανακοινώσεων 
ή όχι, τα οποία συνδέονται με 
ενημερωτικές εκστρατείες των κρατικών 
υγειονομικών αρχών για την ενθάρρυνση 
της υγιεινής κατανάλωσης συγκεκριμένων 
τροφίμων, για παράδειγμα τις συστάσεις 
για κατανάλωση συγκεκριμένων μερίδων 
φρούτων, λαχανικών και λιπαρών ψαριών.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να καταργεί τη διάδοση μηνυμάτων υγιεινής διατροφής σε 
εκστρατείες των εθνικών αρχών καθώς και την κοινοποίησή τους στις επισημάνσεις, στις 
διαφημίσεις ή στις παρουσιάσεις των τροφίμων. Υπάρχουν εκστρατείες στα κράτη μέλη για την 
προώθηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και λιπαρών ψαριών, για παράδειγμα. 
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Τροπολογία:  Jules Maaten

Τροπολογία  45
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

(4α) Η οδηγία του Συμβουλίου 89/398/ΕΟΚ 
της 3ης Μαΐου 1989 σχετικά με την 
αμοιβαία προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών όσον αφορά τα τρόφιμα που 
προορίζονται για συγκεκριμένες 
διατροφικές χρήσεις ορίζει  
συγκεκριμένους κανόνες σύστασης και 
επισήμανσης των τροφίμων για 
συγκεκριμένες διατροφικές χρήσεις, ιδίως 
όσον αφορά τα συγκεκριμένα διατροφικά 
χαρακτηριστικά τέτοιων τροφίμων. Κατά 
συνέπεια, μια σειρά από διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού δεν θα εφαρμόζονται 
σε τρόφιμα για συγκεκριμένες διατροφικές 
χρήσεις. Είναι επομένως αναγκαίο οι 
ισχυρισμοί περί θρεπτικών και υγιεινών 
ιδιοτήτων που αναφέρονται ειδικά σε 
τρόφιμα για συγκεκριμένες διατροφικές 
χρήσεις να εξαιρούνται από τις διατάξεις 
του παρόντος του κανονισμού, στο βαθμό 
που τέτοιοι ισχυρισμοί είναι αναγκαίοι για 
να χαρακτηρίζουν την καταλληλότητα 
αυτών των προϊόντων ως προς τη χρήση 
για την οποία προορίζονται. 

Or. en

Αιτιολόγηση 

Τα τρόφιμα για συγκεκριμένες διατροφικές χρήσεις είναι τα τρόφιμα που προορίζονται για 
ανθρώπους με ειδικές διατροφικές ανάγκες. Ορισμένοι τομείς του προτεινόμενου κανονισμού 
δεν είναι κατάλληλοι για τέτοια τρόφιμα. Η προτεινόμενη αιτιολογική σκέψη αποσκοπεί στην 
αποσαφήνιση του άρθρου 1, παρ. 4, του κανονισμού, το οποίο δηλώνει ότι εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων σχετικά με τα τρόφιμα που χρησιμοποιούνται για ιδιαίτερη 
διατροφή. 
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Τροπολογία:  Phillip Whitehead, Linda McAvan

Τροπολογία  46
Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

(5a) Τα εθνικά συστήματα επισήμανσης 
περί θρεπτικών ιδιοτήτων στην πρόσοψη 
συσκευασίας τα οποία υιοθετούνται από 
ένα κράτος μέλος και συμφωνούν με τις 
αρχές που ορίζει ο παρών κανονισμός δεν 
θα απαγορευθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Μερικά κράτη μέλη σήμερα ερευνούν και αναπτύσσουν τις φιλικότερες για το χρήστη 
συσκευασίες εθελοντικών συστημάτων επισήμανσης περί υγιεινών ιδιοτήτων στις προσόψεις 
των συσκευασιών. Εφόσον θεσπιστούν τέτοια συστήματα από τις εθνικές κυβερνήσεις και μέχρι 
να υπάρξει ένα ευρύτερο κοινοτικό σχήμα, δεν θα απαγορευθούν, στο βαθμό που 
ευθυγραμμίζονται με τις αρχές που ορίζει ο παρών κανονισμός. 

Τροπολογία:  Holger Krahmer

Τροπολογία  47
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 

διαγράφεται
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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.

Or. de

Αιτιολόγηση 

Η επίκληση της χαρακτηριζόμενης ως "ανεπιθύμητης" επίδρασης των ισχυρισμών για τις 
θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες των τροφίμων δεν μπορεί να δικαιολογήσει την επιχειρούμενη 
στην αιτιολογική σκέψη προβολή των "θρεπτικών συστατικών" και τις περαιτέρω απαγορεύσεις 
στη χρησιμοποίηση ισχυρισμών για τις θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες. Τούτο ισχύει ιδιαίτερα 
για την αιτιολόγηση της γενικής απαγόρευσης ισχυρισμών για τις θρεπτικές και υγιεινές 
ιδιότητες όσον αφορά ποτά με περιεκτικότητα οινοπνεύματος άνω του 1,2 % ανά όγκο. 
Σύμφωνα, όμως, με το άρθρο 6 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, προϋπόθεση για την περί 
τροφίμων νομοθεσία αποτελεί η εκτίμηση και ανάλυση του κινδύνου και όχι η απλή επίκληση 
υποτιθέμενων συσχετισμών. Για το λόγο αυτό, χωρίς την απαιτούμενη ανάλυση του κινδύνου η 
προσέγγιση του κανονισμού για τα "θρεπτικά συστατικά" στερείται βάσεως.

Τροπολογία:  María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, María Esther 
Herranz García

Τροπολογία  48
Αιτιολογική σκέψη 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 

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, η 
αναφορά στις ουσίες που διαμορφώνουν τα 
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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.

θρεπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος 
θα πρέπει να συμβάλλει στον προσδιορισμό 
των ισχυρισμών οι οποίοι μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για το προϊόν αυτό.

Or. es

Αιτιολόγηση 

Η δυνατότητα ενημέρωσης των καταναλωτών σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες 
των τροφίμων, περιλαμβανομένων των πιθανών συνεπειών της λήψης τους, πρέπει, εφόσον 
πρόκειται για αληθείς και επιστημονικά επιβεβαιωμένες πληροφορίες, να διατηρηθεί και να 
διασφαλισθεί χωρίς εξαιρέσεις.

Τροπολογία:  Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία  49
Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

(6α) Ορισμένα τρόφιμα μπορεί να 
περιέχουν ανεπιθύμητες ουσίες ή 
μολυσματικούς παράγοντες, όπως μεθύλιο 
του υδραργύρου στον τόνο ή διοξίνες ΡCΒ 
στα λιπαρά ψάρια. Άλλα τρόφιμα μπορεί 
να περιέχουν ουσίες όπως η καφεΐνη ή 
ουσίες ορμονικού τύπου, οι οποίες είναι 
αντικείμενο είτε δημόσιου ελέγχου είτε 
συζητήσεως εντός της επιστημονικής 
κοινότητας. Όταν εξετάζεται η 
καταλληλότητα ενός ισχυρισμού ως προς 
ένα προϊόν, πρέπει να εξετάζεται και το αν 
θα μπορούσε τούτο να οδηγήσει σε 
αυξημένη κατανάλωση οποιασδήποτε 
ανεπιθύμητης ουσίας.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Tρόφιμα με ανεπιθύμητα υψηλού βαθμού περιεκτικότητα σε μολυσματικούς παράγοντες ή που 
περιέχουν ουσίες υποκείμενες σε δημόσιο έλεγχο δεν πρέπει να λαμβάνουν εικόνα υγιεινότητας, 
διότι τούτο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπιθύμητα αυξημένη κατανάλωση αυτών των 
τροφίμων. 
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Τροπολογία:  Avril Doyle, Holger Krahmer, Miroslav Ouzký

Τροπολογία  50
Αιτιολογική σκέψη 7

(7) Κατά τον καθορισμό των θρεπτικών 
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. 

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση 

Η θέσπιση αντικειμενικών και επιστημονικά θεμελιωμένων θρεπτικών χαρακτηριστικών, όπως 
η επίδραση ενός τροφίμου στην υγεία δεν καθορίζεται από τη θρεπτική του σύσταση αλλά από 
τη χρήση του. Οι άνθρωποι τρώνε γεύματα που συνδυάζουν μεμονωμένα τρόφιμα, δεν τρώνε 
μεμονωμένα τρόφιμα. Από αυτή την άποψη οποιαδήποτε πολιτική βασίζεται σε τέτοια 
χαρακτηριστικά αναμένεται να στερείται συνεκτικότητας και να οδηγεί σε αυθαίρετες 
αποφάσεις. Πέραν τούτου, τα χαρακτηριστικά θρεπτικών συστατικών δεν θα εξυπηρετούν 
κανένα σκοπό από την άποψη της εκπαίδευσης σε θέματα υγιεινής. 
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Τροπολογία:  Renate Sommer

Τροπολογία  51
Αιτιολογική σκέψη 7

Κατά τον καθορισμό των θρεπτικών 
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. 

Κατά τον καθορισμό των θρεπτικών 
χαρακτηριστικών πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη η περιεκτικότητα όλων των 
θρεπτικών συστατικών και ουσιών με 
θρεπτική και φυσιολογική επίδραση. 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 Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων. 

Or. de

Αιτιολόγηση 

Ο καθορισμός των θρεπτικών συστατικών αποτελεί επιστημονικό έργο και για το λόγο αυτό 
πρέπει να επιτελείται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. 
Τα θρεπτικά συστατικά πρέπει να αναγνωρίζονται από την Επιτροπή. Τα θρεπτικά συστατικά 
δεν πρέπει να εξαντλούνται στην περιεκτικότητα του τροφίμου σε σάκχαρα, άλατα και λιπαρά.
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Τροπολογία:  Dorette Corbey

Τροπολογία  52
Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

(7α) Οι καταναλωτές χρειάζονται όλο και 
περισσότερο αξιόπιστες και αντικειμενικές 
πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα των 
τροφίμων που καταναλώνουν. Μέσω των 
θρεπτικών συστατικών μπορεί να 
δημιουργηθεί μια ένδειξη ποιότητας που 
θα παρέχει στον καταναλωτή πληροφορίες 
σχετικά με την περιεκτικότητα του 
τροφίμου σε σάκχαρα,  νάτριο/άλατα, 
κορεσμένα λιπαρά, trans-λιπαρά οξέα και
άλλες θρεπτικές ουσίες (βιταμίνες, 
ανόργανα άλατα και ίνες). Αυτή η ένδειξη 
ποιότητας αποτελεί σημαντικό μέσο για 
την καταπολέμηση εκφυλιστικών 
ασθενειών, όπως καρδιοαγγειακές 
παθήσεις και καρκίνος. 

Or. nl

Τροπολογία:  Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Τροπολογία  53
Αιτιολογική σκέψη 9

(9) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
ισχυρισμοί είναι αληθινοί, είναι αναγκαίο η 
ουσία που αποτελεί αντικείμενο του 
ισχυρισμού να περιέχεται στο τελικό προϊόν 
σε επαρκείς ποσότητες ή η ουσία να μην 
περιέχεται ή να περιέχεται σε επαρκώς 
μειωμένες ποσότητες, ώστε να προκαλεί την 
ισχυριζόμενη θρεπτική ή φυσιολογική 
επίδραση. Η ουσία πρέπει επίσης να 
διατίθεται σε μορφή που να μπορεί να 
αφομοιωθεί από το σώμα. Επιπλέον, 
σημαντική ποσότητα της ουσίας που 
προκαλεί την ισχυριζόμενη θρεπτική ή 
φυσιολογική επίδραση πρέπει να παρέχεται 

(9) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
ισχυρισμοί είναι αληθινοί, είναι αναγκαίο η 
ουσία που αποτελεί αντικείμενο του 
ισχυρισμού να περιέχεται στο τελικό προϊόν 
σε επαρκείς ποσότητες ή η ουσία να μην 
περιέχεται ή να περιέχεται σε επαρκώς 
μειωμένες ποσότητες, ώστε να προκαλεί την 
ισχυριζόμενη θρεπτική ή φυσιολογική 
επίδραση. Η ουσία πρέπει επίσης να 
διατίθεται σε μορφή που να μπορεί να 
αφομοιωθεί από το σώμα. Επιπλέον, 
σημαντική ποσότητα της ουσίας που 
προκαλεί την ισχυριζόμενη θρεπτική ή 
φυσιολογική επίδραση πρέπει να παρέχεται 
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με την υποτιθέμενη λογικά ποσότητα 
τροφίμων που μπορεί να καταναλωθεί.

με την υποτιθέμενη λογικά ποσότητα 
τροφίμων που μπορεί να καταναλωθεί. Οι 
σταθερές αξίες των ενεργών ουσιών στις 
οποίες λαμβάνονται υπόψη εποχικές 
ποικιλίες ή διάφορες επεξεργασίας πρέπει 
να αποτελούν τη βάση για οποιαδήποτε 
δήλωση του περιεχομένου. Πρέπει να 
διατίθενται εναρμονισμένες μέθοδοι 
ελέγχου  για να εξασφαλισθούν συγκρίσιμα 
αποτελέσματα ελέγχου. 

Or. en

Αιτιολόγηση 

Είναι απαραίτητο οποιαδήποτε δήλωση περιεχομένου να βασίζεται  τόσο σε εναρμονισμένες 
μεθόδους ελέγχου όσο και σε μέσες ενεργές αξίες ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε 
παρερμηνεία αποτελέσματος και να οδηγήσει σε παραπλανητική ενημέρωση των καταναλωτών.

Τροπολογία:  Françoise Grossetête

Τροπολογία  54
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 
ιδιοτήτων και οι επιχειρήσεις στον τομέα 
των τροφίμων που χρησιμοποιούν τέτοιους 
ισχυρισμούς πρέπει να τους αιτιολογούν.

(11) Η επιστημονική τεκμηρίωση πρέπει να 
αποτελεί τον κύριο παράγοντα που πρέπει 
να λαμβάνεται υπόψη για τη χρήση 
ισχυρισμών θρεπτικών και υγιεινών 
ιδιοτήτων και οι επιχειρήσεις στον τομέα 
των τροφίμων που χρησιμοποιούν τέτοιους 
ισχυρισμούς πρέπει να τους αιτιολογούν, και 
η επιστημονική τεκμηριώση πρέπει να 
είναι ανάλογη προς την φύση των 
ωφελειών που προσφέρει το προϊόν.

Or. fr

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 αναλόγως της φύσεως 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 
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για τη θεμελίωση λειτουργικού ισχυρισμού.

Τροπολογία:  Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, 
Δημήτριος Παπαδημούλης 

Τροπολογία  55
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 
ιδιοτήτων και οι επιχειρήσεις στον τομέα 
των τροφίμων που χρησιμοποιούν τέτοιους 
ισχυρισμούς πρέπει να τους αιτιολογούν.

Or. en

δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Τροπολογία:  Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, 
Δημήτριος Παπαδημούλης 

Τροπολογία  56
Αιτιολογική σκέψη 12

(12) Λόγω της θετικής εικόνας που 
αποδίδεται σε τρόφιμα με ισχυρισμούς 
θρεπτικών και υγιεινών ιδιοτήτων και του 
πιθανού αντίκτυπου που μπορεί να έχουν τα 
τρόφιμα αυτά στις συνήθειες διατροφής και 
στη γενική ανάλωση θρεπτικών συστατικών, 
ο καταναλωτής πρέπει να είναι σε θέση να 
αξιολογήσει τη συνολική τους θρεπτική 
ποιότητα. Συνεπώς, η επισήμανση των 
θρεπτικών ουσιών πρέπει να είναι 
υποχρεωτική και να περιλαμβάνει όλα τα 
τρόφιμα για τα οποία διατυπώνονται 
ισχυρισμοί υγιεινών ιδιοτήτων.

(12) Λόγω της θετικής εικόνας που 
αποδίδεται σε τρόφιμα με ισχυρισμούς 
θρεπτικών και υγιεινών ιδιοτήτων και του 
πιθανού αντίκτυπου που μπορεί να έχουν τα 
τρόφιμα αυτά στις συνήθειες διατροφής και 
στη γενική ανάλωση θρεπτικών συστατικών, 
ο καταναλωτής πρέπει να είναι σε θέση να 
αξιολογήσει τη συνολική τους θρεπτική 
ποιότητα. Συνεπώς, η επισήμανση των 
θρεπτικών ουσιών πρέπει να είναι 
υποχρεωτική και να περιλαμβάνει όλα τα 
τρόφιμα για τα οποία διατυπώνονται 
ισχυρισμοί θρεπτικών ή/και υγιεινών 
ιδιοτήτων.

Or. de

Αιτιολόγηση 

Η επισήμανση των θρεπτικών ουσιών είναι εξίσου σημαντική για τους ισχυρισμούς θρεπτικών 
και υγιεινών ιδιοτήτων.
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Τροπολογία:  Anne Ferreira

Τροπολογία  57
Αιτιολογική σκέψη 13

(13) Ένας κατάλογος με τους 
επιτρεπόμενους ισχυρισμούς θρεπτικών 
ιδιοτήτων και τους ειδικούς όρους για τη 
χρήση τους πρέπει επίσης να καταρτιστεί με 
βάση τους όρους για τη χρήση τέτοιου 
είδους ισχυρισμών που έχουν συμφωνηθεί 
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και έχουν 
καθοριστεί στην κοινοτική νομοθεσία. Ο 
κατάλογος αυτός πρέπει να ενημερώνεται 
τακτικά. Επιπλέον, για συγκριτικούς 
ισχυρισμούς είναι αναγκαίο τα προϊόντα που 
συγκρίνονται, να μπορούν να εντοπιστούν 
σαφώς από τον τελικό καταναλωτή.

(13) Ένας κατάλογος με τους 
επιτρεπόμενους ισχυρισμούς θρεπτικών 
ιδιοτήτων και τους ειδικούς όρους για τη 
χρήση τους πρέπει επίσης να καταρτιστεί με 
βάση τους όρους για τη χρήση τέτοιου 
είδους ισχυρισμών που έχουν συμφωνηθεί 
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και έχουν 
καθοριστεί στην κοινοτική νομοθεσία. Ο 
κατάλογος αυτός θα ενημερώνεται τακτικά, 
για να λαμβάνεται υπόψη η εξέλιξη των 
επιστημών, των γνώσεων και των 
τεχνικών. Επιπλέον, για συγκριτικούς 
ισχυρισμούς είναι αναγκαίο τα προϊόντα που 
συγκρίνονται, να μπορούν να εντοπιστούν 
σαφώς από τον τελικό καταναλωτή.

Or. fr

Αιτιολόγηση 

Είναι απαραίτητο να αναπροσαρμόζεται ο κατάλογος με τους ισχυρισμούς θρεπτικών ιδιοτήτων 
στις επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις, προκειμένου ο κατάλογος αυτός να λαμβάνει όσο το 
δυνατό περισσότερο υπόψη και με την λιγότερη δυνατή καθυστέρηση τις νέες γνώσεις και 
τεχνικές.

Τροπολογία:  Renate Sommer

Τροπολογία  58
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 
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 

(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 
ένα κατανοητό, αληθινό και περιεκτικό 
μήνυμα σε ένα σύντομο ισχυρισμό στην 
επισήμανση και διαφήμιση τροφίμων. 
Συνεπώς, κατά τη χρήση ισχυρισμών με 
επίδραση στην ψυχολογική κατάσταση και 
στη συμπεριφορά πρέπει να απαιτείται 
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συμπεριφορά. επιστημονική τεκμηρίωση.

Or. de

Αιτιολόγηση 

Κριτήριο για την αξιολόγηση των ισχυρισμών πρέπει να είναι η επιστημονική τεκμηρίωση.

Τροπολογία:  Renate Sommer

Τροπολογία  59
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 βάρους  
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 βάρους  
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 επιτρέπεται η αναφορά σε 
τέτοιου είδους ιδιότητες, μόνον εάν είναι 
επαρκώς και επιστημονικώς 
τεκμηριωμένες.

Or. de

Αιτιολόγηση 

Πβλ. την αιτιολόγηση επί του άρθρου 11, παράγραφος 1.
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Τροπολογία:  Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard, Phillip Whitehead, Linda 
McAvan

Τροπολογία  60
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 
υποστούν διαφορετικού είδους αξιολόγησης 
και έγκρισης. Συνεπώς είναι αναγκαίο, 
κατόπιν διαβουλεύσεως με την Αρχή,  να 
εγκριθεί κατάλογος επιτρεπόμενων 
ισχυρισμών που περιγράφουν το ρόλο μιας 
θρεπτικής ή άλλης ουσίας. 

Or. en

Αιτιολόγηση 

Τα “μακροχρόνια καθιερωμένα και μη αντιφατικά επιστημονικά πορίσματα” πρέπει να 
κρίνονται από ανεξάρτητους επιστήμονες. Επομένως είναι αναγκαία η συμμετοχή της EFSA. 

Τροπολογία:  Renate Sommer

Τροπολογία  61
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 
υποστούν διαφορετικού είδους αξιολόγησης. 
Συνεπώς είναι αναγκαίο να εγκριθεί 
κατάλογος επιτρεπόμενων ισχυρισμών που 
περιγράφουν το ρόλο μιας θρεπτικής ή 
άλλης ουσίας. 
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Or. de

Αιτιολόγηση 

Πβλ. την αιτιολόγηση επί του άρθρου 10, παράγραφος 1.

Τροπολογία:  John Bowis

Τροπολογία  62
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 αποδεκτές 
επιστημονικές γνώσεις, 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. 

Or. en

Αιτιολόγηση 

Η Τροπολογία στοχεύει στην αποσαφήνιση του σημείου αυτού.

Τροπολογία:  Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία  63
Αιτιολογική σκέψη 19

(19) Προϋπόθεση για την καλή υγεία είναι 
η ποικίλη και ισορροπημένη διατροφή και 
επιμέρους προϊόντα έχουν σχετική σημασία 
στο πλαίσιο της συνολικής διατροφής και 
αυτή η διατροφή είναι ένας από πολλούς 
παράγοντες που επηρεάζουν την εκδήλωση 
ορισμένων ανθρωπίνων ασθενειών. Άλλοι 
παράγοντες όπως η ηλικία, η γενετική 
προδιάθεση, το επίπεδο σωματικής 
δραστηριότητας, η κατανάλωση καπνού και 
άλλων εθιστικών ουσιών, η έκθεση στο 

(19) Δεδομένου ότι οι διάφορες συνήθειες 
διατροφής, τα παραδοσιακά προϊόντα και 
οι γαστρονομικές κουλτούρες στα κράτη 
μέλη και στις περιφέρειές τους, πράγματα 
που αξίζει να γίνονται σεβαστά και να 
διαφυλάσσονται, η ποικίλη και 
ισορροπημένη διατροφή είναι προϋπόθεση 
για την καλή υγεία, ενώ έστω και ένα 
προϊόν μπορεί να έχει αναμφισβήτητη 
σημασία στο σύνολο της διατροφής. Πέραν 
τούτου η διατροφή είναι ένας από πολλούς 
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περιβάλλον και το άγχος μπορούν να 
επηρεάσουν την εκδήλωση ανθρώπινης 
ασθένειας. Ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης 
πρέπει συνεπώς να εφαρμόζονται όσον 
αφορά τους ισχυρισμούς που σχετίζονται με 
τη μείωση των κινδύνων ασθένειας.

παράγοντες που επηρεάζουν την εκδήλωση 
ορισμένων ανθρωπίνων ασθενειών. Άλλοι 
παράγοντες όπως η ηλικία, η γενετική 
προδιάθεση, το επίπεδο σωματικής 
δραστηριότητας, η κατανάλωση καπνού και 
άλλων εθιστικών ουσιών, η έκθεση στο 
περιβάλλον και το άγχος μπορούν να 
επηρεάσουν την εκδήλωση ανθρώπινης 
ασθένειας. Ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης 
πρέπει συνεπώς να εφαρμόζονται όσον 
αφορά τους ισχυρισμούς που σχετίζονται με 
τη μείωση των κινδύνων ασθένειας.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Στόχος είναι να διαφυλαχθεί η παραγωγή και διάδοση τυπικών και περιφερειακών προϊόντων 
θεμελιώδους σημασίας για την καλή υγεία. 

Τροπολογία:  María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, María Esther 
Herranz García

Τροπολογία  64
Αιτιολογική σκέψη 19

(19) Προϋπόθεση για την καλή υγεία είναι η 
ποικίλη και ισορροπημένη διατροφή και
επιμέρους προϊόντα έχουν σχετική σημασία 
στο πλαίσιο της συνολικής διατροφής και 
αυτή η διατροφή είναι ένας από πολλούς 
παράγοντες που επηρεάζουν την εκδήλωση 
ορισμένων ανθρωπίνων ασθενειών. Άλλοι 
παράγοντες όπως η ηλικία, η γενετική 
προδιάθεση, το επίπεδο σωματικής 
δραστηριότητας, η κατανάλωση καπνού και 
άλλων εθιστικών ουσιών, η έκθεση στο 
περιβάλλον και το άγχος μπορούν να 
επηρεάσουν την εκδήλωση ανθρώπινης 
ασθένειας. Ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης 
πρέπει συνεπώς να εφαρμόζονται όσον 
αφορά τους ισχυρισμούς που σχετίζονται με 
τη μείωση των κινδύνων ασθένειας.

(19) Προϋπόθεση για την καλή υγεία είναι η 
ποικίλη και ισορροπημένη διατροφή , που 
λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες διατροφικές 
συνήθειες κάθε κράτους μέλους, των 
περιφερειών και των περιοχών του. Οι 
πολιτιστικής υφής διατροφικές 
ιδιαιτερότητες και τα παραδοσιακά 
προϊόντα πρέπει να διατηρηθούν και να 
περιλαμβάνονται στις ουσιώδεις 
προϋποθέσεις μιας καλής υγείας. Τα
επιμέρους προϊόντα έχουν σχετική σημασία 
στο πλαίσιο της συνολικής διατροφής και 
αυτή η διατροφή είναι ένας από πολλούς 
παράγοντες που επηρεάζουν την εκδήλωση 
ορισμένων ανθρωπίνων ασθενειών. Άλλοι 
παράγοντες όπως η ηλικία, η γενετική 
προδιάθεση, το επίπεδο σωματικής 
δραστηριότητας, η κατανάλωση καπνού και 
άλλων εθιστικών ουσιών, η έκθεση στο 
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περιβάλλον και το άγχος μπορούν να 
επηρεάσουν την εκδήλωση ανθρώπινης 
ασθένειας. Ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης 
πρέπει συνεπώς να εφαρμόζονται όσον 
αφορά τους ισχυρισμούς που σχετίζονται με 
τη μείωση των κινδύνων ασθένειας.

Or. es

Αιτιολόγηση 

Στόχος είναι να προστατευθεί η παραγωγή και η προσφορά χαρακτηριστικών προϊόντων που 
είναι ουσιώδους σημασίας για την καλή υγεία των ανθρώπων.

Τροπολογία:  Anne Ferreira

Τροπολογία  65
Αιτιολογική σκέψη 19

(19) Προϋπόθεση για την καλή υγεία είναι η 
ποικίλη και ισορροπημένη διατροφή και 
επιμέρους προϊόντα έχουν σχετική σημασία 
στο πλαίσιο της συνολικής διατροφής και 
αυτή η διατροφή είναι ένας από πολλούς 
παράγοντες που επηρεάζουν την εκδήλωση 
ορισμένων ανθρωπίνων ασθενειών. Άλλοι 
παράγοντες όπως η ηλικία, η γενετική 
προδιάθεση, το επίπεδο σωματικής 
δραστηριότητας, η κατανάλωση καπνού και 
άλλων εθιστικών ουσιών, η έκθεση στο 
περιβάλλον και το άγχος μπορούν να 
επηρεάσουν την εκδήλωση ανθρώπινης 
ασθένειας. Ειδικές απαιτήσεις 
επισήμανσης πρέπει συνεπώς να 
εφαρμόζονται όσον αφορά τους 
ισχυρισμούς που σχετίζονται με τη μείωση 
των κινδύνων ασθένειας.

(19) Προϋπόθεση για την καλή υγεία είναι η 
ποικίλη και ισορροπημένη διατροφή και 
επιμέρους προϊόντα έχουν σχετική σημασία 
στο πλαίσιο της συνολικής διατροφής και 
αυτή η διατροφή είναι ένας από πολλούς 
παράγοντες που επηρεάζουν την εκδήλωση 
ορισμένων ανθρωπίνων ασθενειών. Άλλοι 
παράγοντες όπως η ηλικία, η γενετική 
προδιάθεση, το επίπεδο σωματικής 
δραστηριότητας, η κατανάλωση καπνού και 
άλλων εθιστικών ουσιών, η έκθεση στο 
περιβάλλον και το άγχος μπορούν να 
επηρεάσουν την εκδήλωση ανθρώπινης 
ασθένειας. 

Or. fr

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αντιστοιχεί στην τροπολογία επί των άρθρων 2 και 13.
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Τροπολογία:  Holger Krahmer

Τροπολογία  66
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.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση 

Στην παρούσα αιτιολογική σκέψη η Επιτροπή προσπαθεί να αιτιολογήσει τον έλεγχο της 
διατύπωσης των ισχυρισμών για τις υγιεινές ιδιότητες από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA). Ωστόσο, η EFSA είναι αρμόδια μόνο για την επιστημονική 
αξιολόγηση και δεν διαθέτει εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα επικοινωνίας. Επιπλέον, η EFSA 
όπως και οι αιτούντες δεν θα ήταν εις θέση να αξιολογήσουν τα σχετικά κείμενα σε όλες τις 
κοινοτικές γλώσσες.

Τροπολογία:  Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία  67
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) 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. Η 
διαδικασία χορήγησης έγκρισης πρέπει να 
περιλαμβάνει επιτροπή καταναλωτών για 
να κρίνει την αντίληψη και την κατανόηση 
των ισχυρισμών.
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Or. en

Αιτιολόγηση 

Είναι απαραίτητο να διευκρινισθεί περαιτέρω ότι πρέπει να ληφθεί υπόψη η γνώμη της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Οι καταναλωτές ενδεχομένως να 
αντιληφθούν την έννοια των ισχυρισμών διαφορετικά από την πρόθεση των επιστημόνων και/ή 
της βιομηχανίας Είναι συνεπώς σημαντικό να εισαχθεί επιτροπή καταναλωτών στη διαδικασία 
χορήγησης έγκρισης.

Τροπολογία:  Frédérique Ries

Τροπολογία  68
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) 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. Η 
διαδικασία χορήγησης έγκρισης πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη την γνωμοδότηση που 
εκδίδουν οι οργανισμοί προστασίας των 
καταναλωτών που αναγνωρίζονται σε 
ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο, στους 
οποίους έχει ανατεθεί η αξιολόγηση του 
τρόπου αντίληψης και της κατανόησης 
των ισχυρισμών.

Or. fr

Αιτιολόγηση 

Οι καταναλωτές ενδέχεται να αντιλαμβάνονται το νόημα ενός ισχυρισμού διαφορετικά από 
αυτό που ήταν η πρόθεση των επιστημόνων και/η της βιομηχανίας. Ως εκ τούτου, είναι 
σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η γνωμοδότηση των οργανισμών προστασίας των 
καταναλωτών κατά την διαδικασία χορήγησης έγκρισης.
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Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία  69
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) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι 
ισχυρισμοί υγιεινών ιδιοτήτων είναι 
αληθινοί, σαφείς, αξιόπιστοι και χρήσιμοι 
στο καταναλωτή για την επιλογή μιας 
υγιεινής διατροφής, η διατύπωση που 
αποδίδει το ακριβές περιεχόμενο και η 
παρουσίαση των ισχυρισμών υγιεινών 
ιδιοτήτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
στη γνώμη της Αρχής.

Or. de

Αιτιολόγηση 

Η EFSA είναι αρμόδια μόνον για την επιστημονική αξιολόγηση και στη γνωμοδότησή της 
πρέπει να εξετάζει, όχι τη διατύπωση αυτή καθαυτή, αλλά κατά πόσον η διατύπωση αποδίδει το 
ακριβές περιεχόμενο.

Τροπολογία:  Renate Sommer

Τροπολογία  70
Αιτιολογική σκέψη 21

(21) Σε ορισμένες περιπτώσεις, η 
επιστημονική μόνον αξιολόγηση του 
κινδύνου δεν παρέχει όλες τις πληροφορίες 
στις οποίες θα μπορούσε να βασιστεί μια 
απόφαση για τη διαχείριση του κινδύνου. 
Άλλοι νόμιμοι παράγοντες σχετικοί με το 
υπό εξέταση θέμα πρέπει συνεπώς να 
λαμβάνονται υπόψη.

(21) Σε ορισμένες περιπτώσεις, η 
επιστημονική μόνον αξιολόγηση του 
κινδύνου δεν παρέχει όλες τις πληροφορίες 
στις οποίες θα μπορούσε να βασιστεί μια 
απόφαση για τη διαχείριση του κινδύνου. 

Or. de

Αιτιολόγηση 

Πβλ. την αιτιολόγηση επί του άρθρου 16, παράγραφος 1.
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Τροπολογία:  Renate Sommer

Τροπολογία  71
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.

(22) Για λόγους διαφάνειας πρέπει να 
καταρτιστεί ένα μητρώο τέτοιων 
ισχυρισμών.

Or. de

Αιτιολόγηση 

Σκοπός δεν είναι να δημιουργηθεί "μαύρη λίστα" διατυπώσεων, δεδομένου ότι αποφασιστικός 
παράγοντας είναι η επιστημονική αξιολόγηση των πληροφοριών.

Τροπολογία:  Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Τροπολογία  72
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.

(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. Ενώ είναι απαραίτητο να 
προστατευθούν οι επενδύσεις του 
καινοτόμου επιχειρηματία είναι σημαντικό 
να τεθούν στην διάθεση του κοινού τα μη 
εμπιστευτικά μέρη.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Όπως και στον πρόσφατα εγκριθέντα Κανονισμό για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και 
ζωοτροφές αριθ. 1829/2003/ΕΚ, το κοινό πρέπει να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στους 
φακέλους για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, τηρώντας ωστόσο το απαραίτητο επίπεδο 
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εμπιστευτικότητας.

Τροπολογία:  Françoise Grossetête

Τροπολογία  73
Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

(24 α) Θα πρέπει να χορηγηθεί στις  
μικρομεσαίες επιχειρήσεις ειδική ενίσχυση 
για την προετοιμασία των φακέλων καθώς 
και για το κόστος που συνεπάγεται η 
κεντροποιημένη αυτή αξιολόγηση.

Or. fr

Αιτιολόγηση 

Οι ΜΜΕ δεν πρέπει να υποστούν αρνητικές συνέπειες από την θέση σε εφαρμογή του νέου 
αυτού συστήματος.

Τροπολογία:  Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Τροπολογία  74
Αιτιολογική σκέψη 25

(25) Λόγω της ιδιαίτερης φύσης των 
τροφίμων που φέρουν ισχυρισμούς, τα 
αρμόδια για την παρακολούθηση τους 
όργανα πρέπει να διαθέτουν πρόσθετα μέσα 
από αυτά που διαθέτουν συνήθως έτσι ώστε 
να διευκολύνεται η αποτελεσματική 
παρακολούθηση αυτών των προϊόντων.

(25) Λόγω της ιδιαίτερης φύσης των 
τροφίμων που φέρουν ισχυρισμούς, τα 
αρμόδια για την παρακολούθηση τους 
όργανα πρέπει να διαθέτουν πρόσθετα μέσα 
από αυτά που διαθέτουν συνήθως, όπως την 
υποχρεωτική κοινοποίηση αυτών των 
ισχυρισμών, έτσι ώστε να διευκολύνεται η 
αποτελεσματική παρακολούθηση αυτών των 
προϊόντων.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Ο έλεγχος της χρήσης των ισχυρισμών υγιεινών ιδιοτήτων είναι εξαιρετικά σημαντικός. Η 
υποχρεωτική κοινοποίηση των  ισχυρισμών υγιεινών ιδιοτήτων θα μπορούσε να συνδράμει 
καλύτερα τις εθνικές κυβερνήσεις για την ορθή χρήση αυτών των ισχυρισμών και να ελέγξουν 
τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού.
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Τροπολογία:  Françoise Grossetête, Renate Sommer

Τροπολογία  75
Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

(29 α) Θα ήταν πρόσφορο να εκπονηθεί 
γενική εκστρατεία ενημέρωσης σχετικά με 
ζητήματα διατροφής και με την σημασία 
που έχουν οι υγιείς διατροφικές συνήθειες.

Or. fr

Αιτιολόγηση 

Η παχυσαρκία γίνεται σοβαρό πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πράγματι, παράλληλα με την 
κατάρτιση του παρόντος κανονισμού, θα ήταν σημαντική η θέση σε εφαρμογή γενικής 
εκστρατείας σχετικά με τις διατροφικές συνήθειες προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν οι 
πολίτες.

Τροπολογία:  Ευαγγελία Τζαμπάζη 

Τροπολογία  76
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 για 
ατομική ή μαζική κατανάλωση. Ο παρών 
κανονισμός δεν ισχύει για τα φρούτα και τα 
λαχανικά.

Or. el

Αιτιολόγηση 

Τα φρούτα και τα λαχανικά πρέπει να εξαιρεθούν από το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού 
επειδή αποτελούν την πλέον σημαντική παράμετρο της υγιεινής διατροφής, επομένως η 
ευεργετική τους επίδραση στην υγεία είναι αυτονόητη και δεν πρέπει να απαιτείται έγκριση για 
τη χρήση ισχυρισμών υγείας για τα προϊόντα αυτά.
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Τροπολογία:  Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, Jules 
Maaten, Δημήτριος Παπαδημούλης 

Τροπολογία  77
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, 
συμπεριλαμβανομένων όλων των πτυχών 
εμπορικής ονομασίας και παρουσίασης 
που θα μπορούσαν να υπονοούν 
ισχυρισμούς θρεπτικών και υγιεινών 
ιδιοτήτων, 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.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Η προαγωγή της δημόσιας υγείας πρέπει επίσης να είναι ένας από τους στόχους του παρόντος 
κανονισμού. Οι εμπορικές ονομασίες μπορούν επίσης να μεταφέρουν στον καταναλωτή 
μηνύματα τόσο ΄περί θρεπτικών όσο και περί υγιεινών ιδιοτήτων. Για να αποφευχθεί η 
παραπλάνηση των καταναλωτών θα χρειασθεί να ενταχθούν και αυτοί στο πεδίο δράσης της 
νομοθεσίας. Εμπορικές ονομασίες όπως “The Food Doctor” (Ο Γιατρός του Φαγητού) είναι 
σαφώς παραπλανητικοί για τον καταναλωτή. Άλλες πτυχές παρουσίασης, όπως η συσκευασία, 
πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν, για να προστατευθεί ο καταναλωτής και να καταστεί σαφές 
το πεδίο δράσης του κανονισμού. 

Τροπολογία:  Renate Sommer, Peter Liese

Τροπολογία  78
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 

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 
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εγκαταστάσεων μαζικού επισιτισμού. εγκαταστάσεων μαζικού επισιτισμού.

Ωστόσο, ο παρών κανονισμός δεν ισχύει 
για τρόφιμα που προσφέρονται ανοικτά, 
δηλαδή παρουσιάζονται και πωλούνται 
χωρίς συσκευασία, και δεν ισχύει για 
φρούτα και λαχανικά (νωπά προϊόντα).

Or. de

Αιτιολόγηση 

Μικρές επιχειρήσεις, όπως τα αρτοποιεία, που παρασκευάζουν οι ίδιες τα προϊόντα τους και τα 
πωλούν κατ' ευθείαν στο χώρο τους, πρέπει να αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής αυτού του 
κανονισμού.

Τροπολογία:  Avril Doyle, Urszula Krupa, María del Pilar Ayuso González, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία  79
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 βρίσκουν θέση 
στην αγορά και προορίζονται για διάθεση 
υπό αυτή τη μορφή στον τελικό 
καταναλωτή. Ισχύει επίσης για τρόφιμα που 
προορίζονται για την προμήθεια 
εστιατορίων, νοσοκομείων, σχολείων, 
κυλικείων και παρόμοιων εγκαταστάσεων 
μαζικού επισιτισμού.

Or. en

Τροπολογία:  Françoise Grossetête

Τροπολογία  80
Άρθρο  1, παράγραφος 2

2. Ο παρών κανονισμός ισχύει για 
ισχυρισμούς θρεπτικών και υγιεινών 
ιδιοτήτων στην επισήμανση, παρουσίαση 

2. Ο παρών κανονισμός ισχύει για 
ισχυρισμούς θρεπτικών και υγιεινών 
ιδιοτήτων στην επισήμανση, παρουσίαση 
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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.

και διαφήμιση τροφίμων που διατίθενται 
στον τελικό καταναλωτή, εξαιρουμένων 
των δράσεων 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).

Or. fr

Αιτιολόγηση 

Η διατύπωση του σημερινού κειμένου μπορεί να δημιουργήσει την εντύπωση ότι η διαφήμιση 
καλύπτει την προώθηση γεωργικών προϊόντων, ενώ υφίστανται ευρωπαϊκές και εθνικές 
πολιτικές υπέρ της ενημέρωσης και της γενικής προώθησης των γεωργικών προϊόντων υπό τον 
έλεγχο των κοινοτικών αρχών, πολιτικές οι οποίες πρέπει να διατηρηθούν προς το συμφέρον 
των ιδίων των καταναλωτών.

Τροπολογία:  Adriana Poli Bortone

Τροπολογία  81
Άρθρο  1, παράγραφος 3

3. Οι ισχυρισμοί θρεπτικών και 
υγιεινών ιδιοτήτων που δεν 
συμμορφώνονται με τον παρόντα 
κανονισμό θα θεωρούνται ως 
παραπλανητική διαφήμιση με την έννοια 
της οδηγίας του Συμβουλίου 84/450/EΟΚ

3. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
με την επιφύλαξη των ακολούθων 
κοινοτικών διατάξεων:

- την οδηγία 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 διατροφή 1 και τις οδηγίες που 
εγκρίθηκαν δυνάμει αυτής·
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- την οδηγία 80/777/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
της 15ης Ιουλίου 1980 περί προσεγγίσεως 
των νομοθεσιών των κρατών μελών 
σχετικά με την εκμετάλλευση και τη θέση 
στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών 
νερών 2·
- την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 
3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την 
ποιότητα του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης 3.
- τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του 
Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 για την 
κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής 
αγοράς·
- τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του 
Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για τη 
θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με 
τον ορισμό, τον χαρακτηρισμό και την 
παρουσίαση των αρωματισμένων οίνων, 
των αρωματισμένων ποτών με βάση τον 
οίνο και των αρωματισμένων κοκτέιλ 
αμπελοοινικών προϊόντων·
- τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του 
Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 1989 για τη 
θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με 
τον ορισμό, τον χαρακτηρισμό και την 
παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών·
- τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 94/2002 της 
Επιτροπής σχετικά με τους τρόπους 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2826/2000 του Συμβουλίου για ενέργειες 
ενημέρωσης και προώθησης των 
γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική 
αγορά.
1 ΕΕ L 186 , 30.6.1989, σελ. 27.
2 ΕΕ L 229, 30.8.1980, σελ. 1.
3 ΕΕ L 330, 5.12.1998, σελ. 32.

Or. xm
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Αιτιολόγηση 

Οι οίνοι, οι αρωματισμένοι οίνοι και τα αλκοολούχα ποτά καλύπτονται ήδη από ειδικές 
κοινοτικές διατάξεις, που διέπουν τη σήμανση, τον ορισμό, την παρουσίαση καθώς και την 
προώθηση και σχετική ενημέρωση. Πρόκειται πιο συγκεκριμένα για τους κανονισμούς 
1493/1999, 1601/91, 1576/1989, 753/2002, 94/2002 και 2826/2000.

Αυτή η ειδική κοινοτική νομοθεσία διασφαλίζει την προστασία και τη διαφάνεια της αγοράς 
καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων αυτών καθότι περιλαμβάνει 
αποτελεσματικές διατάξεις για την επίτευξη των στόχων της υπό εξέταση πρότασης, και 
διασφαλίζει πιο συγκεκριμένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, διευκολύνει την 
ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων στην εσωτερική αγορά, ενισχύει τη νομική ασφάλεια για 
τους οικονομικούς παράγοντες, εγγυάται τον θεμιτό ανταγωνισμό και προωθεί και προστατεύει 
την καινοτομία στον τομέα των τροφίμων στα οποία αναφέρεται η πρόταση.

Τροπολογία:  Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard, Δημήτριος 
Παπαδημούλης 

Τροπολογία  82
Άρθρο  1, παράγραφος 3 α (νέα)

3.α Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη των ακολούθων 
κοινοτικών διατάξεων:

- την οδηγία 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 διατροφή 
1 και τις οδηγίες που εγκρίθηκαν 
δυνάμει αυτής·

- την οδηγία 80/777/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1980 
περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών 
των κρατών μελών σχετικά με την 
εκμετάλλευση και τη θέση στο 
εμπόριο των φυσικών μεταλλικών 
νερών 2·

- την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 3ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με 
την ποιότητα του νερού ανθρώπινης 
κατανάλωσης 3.

_________________________
1 ΕΕ L 186 , 30.6.1989, σελ. 27.
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2 ΕΕ L 229, 30.8.1980, σελ. 1.

3 ΕΕ L 330, 5.12.1998, σελ. 32.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την 
παραπλανητική διαφήμιση και τρόφιμα που χρησιμοποιούνται για ιδιαίτερη διατροφή 
παραμένει σε ισχύ. 

Τροπολογία:  María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία  83
Άρθρο  1, παράγραφος 4

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

4. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που 
έχουν ήδη ενσωματωθεί στην κοινοτική 
νομοθεσία, περιλαμβανομένων, 
τουλάχιστον, των εξής πράξεων:

- την οδηγία 80/777/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
της 15ης Ιουλίου 1980 περί προσεγγίσεως 
των νομοθεσιών των κρατών μελών 
σχετικά με την εκμετάλλευση και τη θέση 
στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών 
νερών1 ·
- την οδηγία 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 διατροφή2·
- τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του 
Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 1989 για τη 
θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με 
τον ορισμό, το χαρακτηρισμό και την 
παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών3·
- τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του 
Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για τη 
θέσπιση των γενικών κανόνων σχετικά με 
τον ορισμό, τον χαρακτηρισμό και την 
παρουσίαση των αρωματισμένων οίνων, 
των αρωματισμένων ποτών με βάση τον 
οίνο και των αρωματισμένων κοκτέιλ 
αμπελοοινικών προϊόντων4·
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- τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2991/94 του 
Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 1994 για 
τον καθορισμό των κανόνων για λιπαρές 
ύλες για επάλειψη5·
- τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2597/97 του 
Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1997 
περί συμπληρωματικών κανόνων της 
κοινής οργάνωσης αγοράς στον τομέα του 
γάλακτος και των γαλακτοκομικών 
προϊόντων όσον αφορά το γάλα 
κατανάλωσης6·
- τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του 
Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 για την 
κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής 
αγοράς7, και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
753/2002 της Επιτροπής, της 29ης 
Απριλίου 2002, για τη θέσπιση ορισμένων 
λεπτομερειών εφαρμογής του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου8·
- τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2826/2000 του 
Συμβουλίου, της 19ης Δεκεμβρίου 2000, 
για ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης 
των γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική 
αγορά9, και κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 94/2002 
της Επιτροπής, της 18ης Ιανουαρίου 2002, 
για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2826/2000 του Συμβουλίου10·
- την 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 διατροφής11.
____________________
1 ΕΕ L 229 της 30.8.1980, σελ. 1.
2 ΕΕ L 186 της 30.6.1989, σελ. 27.
3 ΕΕ L 160 της 12.6.1989, σελ. 1.
4 ΕΕ L 149 της 14.6.1991, σελ. 1.
5 ΕΕ L 316 της 9.12.1994, σελ. 2.
6 ΕΕ L 351 της 23.12.1997, σελ. 13.
7 ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σελ. 1.
8 ΕΕ L 118 της 4.5.2002, σελ. 1.
9 ΕΕ L 328 της 23.12.2000, σελ. 2.
10 ΕΕ L 17 της 19.1.2002, σελ. 20.
11 ΕΕ L 183 της 12.7.2002, σελ. 51.

Or. es
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Αιτιολόγηση 

Στην αιτιολογική έκθεση της πρότασής της, η Επιτροπή αναφέρει ότι η έλλειψη συγκεκριμένων 
διατάξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί έναν από τους κύριους λόγους για τους οποίους 
είναι σκόπιμη η θέσπιση ενός νέου κανονισμού, λαμβάνοντας υπόψη το πλήθος των ισχυρισμών 
που εμφανίζονται στις ετικέτες των προϊόντων. Αυτό ισοδυναμεί με το να παραδέχεται ότι η 
πρόταση δεν δικαιολογείται εάν υπάρχουν τέτοιες συγκεκριμένες διατάξεις. Είναι προφανές ότι 
δεν δικαιολογείται η ρύθμιση των ήδη ρυθμισθέντων και, για τον λόγο αυτόν, με την παρούσα 
τροπολογία ενσωματώνεται στο κείμενο της πρότασης μια καταγραφή των ισχυουσών 
ρυθμίσεων.

Τροπολογία:  Françoise Grossetête

Τροπολογία  84
Άρθρο  1, παράγραφος 4

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

4. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων που 
προβλέπονται 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 
διατροφής.
                                               
(1) ΕΕ L 183 της 12.7.2002, σελ. 51.

Or. fr

Αιτιολόγηση 

Σκοπός της τροπολογίας είναι να μην προστεθεί νέα νομοθεσία σ’ αυτήν που ήδη υπάρχει για 
την εν λόγω κατηγορία προϊόντων.

Τροπολογία:  Renate Sommer, Avril Doyle, Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, 
Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία  85
Άρθρο  1, παράγραφος 4

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση 

Προς αποφυγή της αβεβαιότητας για το αν τα συμπληρώματα διατροφής εντάσσονται στο πεδίο 
εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, τα συμπληρώματα διατροφής πρέπει να αναφέρονται 
ειδικά στο άρθρο 1, παρ. 4. 

Τροπολογία:  John Bowis

Τροπολογία  86
Άρθρο  1, παράγραφος 4

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

4. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων 
σχετικά με τα τρόφιμα που 
χρησιμοποιούνται για ιδιαίτερη διατροφή οι 
οποίες προβλέπονται από την οδηγία του 
Συμβουλίου 89/398/ΕΟΚ και τις οδηγίες 
εφαρμογής της.
1 ΕΕ L 186, 30.6.1989, σελ. 27.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να καταστεί σαφές ότι η υφιστάμενη κοινοτική νομοθεσία σχετικά με  τρόφιμα που 
χρησιμοποιούνται για ιδιαίτερη διατροφή παραμένει σε ισχύ. Έτσι διασφαλίζεται ότι τα τρόφιμα 
για ιδιαίτερη ιατρική χρήση (για παράδειγμα, για τη θεραπεία των νοσηλευομένων και των 
εκτός νοσοκομείου) θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται. 

Τροπολογία:  María Esther Herranz García

Τροπολογία  87
Άρθρο  1, παράγραφος 4

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

4. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων 
σχετικά με τα τρόφιμα που 
χρησιμοποιούνται για ιδιαίτερη διατροφή οι 
οποίες προβλέπονται από την κοινοτική 
νομοθεσία και σχετικά με τον 
χαρακτηρισμό, τη σήμανση και την 
παρουσίαση των παραδοσιακών προϊόντων 
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όπως προσδιορίζονται ιδίως στους 
κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 1576/891 και 
1601/912, και τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 
1493/19993 και 753/20024,  καθώς και με 
την προώθηση και την σχετική ενημέρωση 
(κανονισμοί (ΕΚ) αριθ. 2826/2000 και 
94/20025).
                                               
(1) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του 
Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 1989, για τη 
θέσπιση γενικών κανόνων σχετικά με τον 
ορισμό, το χαρακτηρισμό και την 
παρουσίαση των αλκοολούχων ποτών (ΕΕ 
L 160 της 12.6.1989, σελ. 1). Κανονισμός 
που τροποποιήθηκε τελευταίως από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 284 της 31.12.2003, 
σελ.1).
(2) Κανονισμός (CEE) αριθ. 1601/92 του 
Συμβουλίου της 15ης Ιουνίου 1992 για 
ειδικά μέτρα που αφορούν ορισμένα 
γεωργικά προϊόντα υπέρ των Καναρίων 
Νήσων (ΕΕ L 149 της 14.6.1991, σελ. 1). 
Κανονισμός που τροποποιήθηκε 
τελευταίως από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1882/2003.
(3) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του 
Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 για την 
κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς 
(ΕΕ L 179 της 14.7.1999, σελ. 1). 
Κανονισμός που τροποποιήθηκε 
τελευταίως από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1795/2003 της Επιτροπής (ΕΕ L 262 της 
14.10.2003, σελ. 13).
(4) Κανονισμός (CE) αριθ. 753/2002 της 
Επιτροπής της 29ης Απριλίου 2002 για τη 
θέσπιση ορισμένων λεπτομερειών 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1493/1999 του Συμβουλίου όσον αφορά την 
περιγραφή, την ονομασία, την παρουσίαση 
και την προστασία ορισμένων 
αμπελοοινικών προϊόντων (ΕΕ L 118 της 
4.5.2002, σελ. 1). Κανονισμός που 
τροποποιήθηκε τελευταίως από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1991/2004 (ΕΕ L 344 
της 20.11.2004, σελ. 9).
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(5) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 94/2002 της 
Επιτροπής της 18ης Ιανουαρίου 2002 για 
τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
2826/2000 του Συμβουλίου σχετικά με 
ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης των 
γεωργικών προϊόντων στην εσωτερική 
αγορά. Κανονισμός που τροποποιήθηκε 
τελευταίως από τον κανονισμό (CE) αριθ. 
1803/2004 (ΕΕ L 318 της 19.10.2004, σελ. 
4).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στην αιτιολογική έκθεση της πρότασής της, η Επιτροπή θεωρεί ότι η απουσία ειδικών 
διατάξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί έναν από τους κύριους λόγους για τους οποίους 
πρέπει να εκπονηθεί νέος κανονισμός, λαμβανομένων υπόψη των πολλών και διαφόρων 
ισχυρισμών που εμφανίζονται στη σήμανση τροφίμων. Εντούτοις, δεν φαίνεται να 
δικαιολογείται η επιβολή κανόνων όπου ήδη υπάρχουν, αρχή στην οποία ανταποκρίνεται επίσης 
η παρούσα τροπολογία.

Οι οίνοι, οι αρωματισμένοι οίνοι και τα αλκοολούχα ποτά καλύπτονται ήδη από ειδικές 
κοινοτικές διατάξεις, που διέπουν την σήμανση, τον ορισμό, την παρουσίαση καθώς και την 
προώθηση και σχετική ενημέρωση. Πρόκειται πιο συγκεκριμένα για τους κανονισμούς 
1493/1999, 1601/91, 1576/1989, 753/2002, 94/2002 και 2826/2000.

Αυτή η ειδική κοινοτική νομοθεσία διασφαλίζει την προστασία και την διαφάνεια της αγοράς 
καθώς και την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων αυτών καθότι περιλαμβάνει 
αποτελεσματικές διατάξεις για την επίτευξη των στόχων της υπό εξέταση πρότασης, και 
διασφαλίζει πιο συγκεκριμένα υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, διευκολύνει την 
ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων στην εσωτερική αγορά, ενισχύει τη νομική ασφάλεια για 
τους οικονομικούς παράγοντες, εγγυάται τον θεμιτό ανταγωνισμό και προωθεί και προστατεύει 
την καινοτομία στον τομέα των τροφίμων στα οποία αναφέρεται η πρόταση.

Τροπολογία:  Avril Doyle

Τροπολογία  88
Άρθρο  1, παράγραφος 4 α (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/ΕΚ του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου περί κοινοτικού κώδικa για τα 
φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη 
χρήση1.
1EE L 311, 28.11.2001, σελ. 67. 

Or. en

Αιτιολόγηση 

Είδος διατροφής ή συμπλήρωμα διατροφής για το οποίο προβάλλονται ισχυρισμοί σχετικά με 
την φυσιολογική λειτουργία ατόμου οι οποίοι συνάδουν 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 
αποδίδει 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 στο 
πλαίσιο της οδηγίας 2001/83/ΕΚ.

Τροπολογία:  Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία  89
Άρθρο  1, παράγραφος 4 α (νέα)

4a. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
σε εμπορικά σήματα που συμμορφώνονται 
με τις διατάξεις της τροποποιημένης 
οδηγίας του Συμβουλίου 89/104/ΕΟΚ1

(οδηγία περί εμπορικών σημάτων) και τον 
τροποποιημένο κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
40/942 (περί κοινοτικού σήματος).
Οποιοσδήποτε άλλος τύπος εμπορικών 
ονομασιών (όπως εμπορικά σήματα κοινού 
δικαίου και εμπορικές ονομασίες), η χρήση 
των οποίων εμπίπτει ενδεχομένως στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού, δεν υπόκειται στους όρους του 
παρόντος κανονισμού, εφόσον, στις 
περιπτώσεις όπου η ίδια η εμπορική 
ονομασία συνιστά ισχυρισμό θρεπτικών ή 
υγιεινών ιδιοτήτων, συνοδεύεται από 
πρόσθετο επιτρεπόμενο ισχυρισμό 
θρεπτικών ή υγιεινών ιδιοτήτων, 
οποτεδήποτε η εμπορική ονομασία 
χρησιμοποιείται στην επισήμανση, στη 
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διαφήμιση ή στην παρουσίαση του 
τροφίμου.
1 ΕΕ L 40, 11.2.1989, σελ. 1.
2 ΕΕ L 11, 14.1.1994, σελ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Αν συμπεριληφθούν τα εμπορικά σήματα στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού, το αποτέλεσμα 
θα ήταν μείζων νομική αβεβαιότητα και θα αδικούνταν όσοι ήδη κατέχουν εμπορικές 
ονομασίες, οι οποίοι εξαρτώνται εν μέρει σε μεγάλο βαθμό από την αναγνώριση της εμπορικής 
τους ονομασίας. 

Τροπολογία:  Phillip Whitehead, Linda McAvan, Jules Maaten, John Bowis

Τροπολογία  90
Άρθρο  1, παράγραφος 4 α (νέα)

4a. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
σε συστήματα παρακολούθησης δίαιτας 
που έχουν κατοχυρωθεί ως σήμα 
κατατεθέν.

Or. en

Αιτιολόγηση 

O παρών κανονισμός δεν επιδιώκει να θέσει εκτός νόμου συστήματα παρακολούθησης δίαιτας
όπως είναι το "weight watchers", που έχουν καθιερωθεί στην Ευρώπη και παρέχουν 
μηχανισμούς καλή τη πίστει για την απώλεια βάρους. Το ίδιο ισχύει και για την επισήμανση 
προϊόντων όπου ο ρόλος τους στην απώλεια βάρους παρουσιάζεται με σαφήνεια στο πλαίσιο 
του προγράμματος. 

Τροπολογία:  John Bowis, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Urszula Krupa

Τροπολογία  91
Άρθρο  1, παράγραφος 4 α (νέα)

4a. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
σε εμπορικά σήματα που συμμορφώνονται 
με τις διατάξεις της πρώτης οδηγίας του 
Συμβουλίου 89/104/EΟΚ της  21ης 
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Δεκεμβρίου 1988 για την αμοιβαία 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 
μελών όσον αφορά τα εμπορικά σήματα1, 
και με τον τροποποιημένο  κανονισμό του 
Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 40/94 της 20ης 
Δεκεμβρίου 1993 για το κοινοτικό σήμα2. 
1 ΕΕ L 40, 11.2.1989, σελ. 1.
2 ΕΕ L 11, 14.1.1994, σελ. 1.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Για να αποφευχθούν οι αλληλεπικαλύψεις είναι σκόπιμο να αναφερόμαστε στην υπάρχουσα 
νομοθεσία σχετικά με τα εμπορικά σήματα. Το ίδιο ισχύει για τα μέτρα αποτροπής 
παραπλανητικών ισχυρισμών.  

Τροπολογία:  Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία  92
Άρθρο  2, παράγραφος 2, σημείο 1

(1) “ισχυρισμός” είναι κάθε μήνυμα ή 
παράσταση, η οποία δεν είναι υποχρεωτική 
σύμφωνα με την κοινοτική ή εθνική 
νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης τυχόν 
εικονικής, γραφικής ή συμβολικής 
παράστασης, οι οποίες δηλώνουν, 
υπαινίσσονται ή συνεπάγονται ότι το 
τρόφιμο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά·

(1) “ισχυρισμός” είναι κάθε μήνυμα ή 
παράσταση, η οποία δεν είναι υποχρεωτική 
σύμφωνα με την κοινοτική ή εθνική 
νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης τυχόν 
εικονικής, γραφικής ή συμβολικής 
παράστασης, υπό οποιαδήποτε μορφή, οι 
οποίες δηλώνουν, υπαινίσσονται ή 
συνεπάγονται ότι το τρόφιμο έχει ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά·

Or. en

Αιτιολόγηση 

Ο ορισμός των ισχυρισμών πρέπει να είναι σαφής, για να αποφευχθούν παρερμηνείες. 

Τροπολογία:  Martin Callanan

Τροπολογία  93
Άρθρο  2, παράγραφος 2, σημείο 1

(1) “ισχυρισμός” είναι κάθε μήνυμα ή 
παράσταση, η οποία δεν είναι υποχρεωτική 
σύμφωνα με την κοινοτική ή εθνική 

(1) “ισχυρισμός” είναι κάθε μήνυμα ή 
παράσταση, η οποία δεν είναι υποχρεωτική 
σύμφωνα με την κοινοτική ή εθνική 
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νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης τυχόν 
εικονικής, γραφικής ή συμβολικής 
παράστασης, οι οποίες δηλώνουν, 
υπαινίσσονται ή συνεπάγονται ότι το 
τρόφιμο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά·

νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης τυχόν 
εικονικής, γραφικής ή συμβολικής 
παράστασης, οι οποίες δηλώνουν, 
υπαινίσσονται ή συνεπάγονται ότι το 
τρόφιμο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, 
εξαιρουμένων των ονομασιών που έχουν 
ήδη κατοχυρωθεί ως σήμα κατατεθέν.

Or. en

Αιτιολόγηση 

H νομοθεσία περί εμπορικών σημάτων διασφαλίζει ήδη ότι τα παραπλανητικά εμπορικά σήματα 
δεν μπορεί να κατοχυρωθούν και όσα έχουν κατοχυρωθεί εσφαλμένως μπορεί να ακυρωθούν. 
Πέραν τούτου τα εμπορικά σήματα δεν θεωρούνται ισχυρισμοί υπό την έννοια του κανονισμού 
και δεν προσκρούουν στους δεδηλωμένο στόχο της προστασίας του καταναλωτή από 
παραπλανητικούς ισχυρισμούς. Η επικείμενη οδηγία σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές θα διασφαλίζει ότι οι ισχυρισμοί που μπορεί να υπάρχουν σε ένα εμπορικό σήμα 
πληρούνται από το προϊόν. Κάτι τέτοιο είναι άσκοπη αλληλεπικάλυψη νομοθετικών 
προβλέψεων για ζήτημα που ήδη τυγχάνει ρυθμίσεως αλλού (νομοθεσία περί εμπορικών 
σημάτων και UCP).

Τροπολογία:  Holger Krahmer

Τροπολογία  94
Άρθρο  2, παράγραφος 2, σημείο 3

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. de

Αιτιολόγηση 

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία:  Anne Ferreira

Τροπολογία  95
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 

διαγράφεται
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εκδήλωση μιας ανθρώπινης ασθένειας.

Or. fr

Αιτιολόγηση 

Ο παρών κανονισμός δεν πρέπει να αφορά τους ισχυρισμούς μείωσης του κινδύνου ασθενειών 
σύμφωνα με την οδηγία 2000/13/ΕΚ σχετικά με την σήμανση των τροφίμων.

Δεν μπορεί να επιτρέπονται οι ισχυρισμοί για την μείωση κινδύνων ασθενειών· κάθε μέτρο 
πρόληψης ή θεραπείας μιας παθολογίας πρέπει να αποτελεί το αντικείμενο ιατρικής διάγνωσης 
και, εν ανάγκη, ιατρικής συνταγής από επαγγελματία του ιατρικού τομέα σχετικά με την 
παρακολούθηση δίαιτας.

Τροπολογία:  Chris Davies

Τροπολογία  96
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 παράγοντα 
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.

Or. en
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Αιτιολόγηση 

Η διάκριση μεταξύ ιατρικών προϊόντων και προϊόντων διατροφής είναι ουσιώδης. Ο 
κοινοτικός κώδικας για τα φάρμακα που προορίζονται ανθρώπινη χρήση (οδηγία 
2001/83/ΕΚ)(*) ορίζει το φάρμακο ως “κάθε ουσία ή σύνθεση ουσιών που χαρακτηρίζεται ως 
έχουσα θεραπευτικές ή προληπτικές ιδιότητες έναντι ασθενειών ανθρώπων”. Ένα προϊόν 
διατροφής επομένως δεν μπορεί να προβεί σε ισχυρισμό υγιεινών ή θρεπτικών ιδιοτήτων που 
θα ενέπιπτε στο πλαίσιο αυτού του ορισμού, διότι το προϊόν διατροφής θα ενέπιπτε στις 
απαιτήσεις της ευρωπαϊκής φαρμακευτικής νομοθεσίας. 

Η διατύπωση του άρθρου 2 της πρότασης της Επιτροπής πρέπει επομένως να αλλάξει, ώστε να 
αντανακλά  την ανάγκη διασφάλισης αυτής της διάκρισης, με την προσθήκη της λέξης 
“παράγοντας”, δεδομένου ότι υπάρχει σαφής μεταξύ ενός ισχυρισμού που υπονοεί τη μείωση 
του κινδύνου ασθενειών (“μείωση κινδύνου ασθενειών”) και ενός ισχυρισμού που υπονοεί τη 
μείωση του παράγοντα κινδύνου ασθενειών (βλ. τροπολογία). Όπως αναγνωρίζει το κείμενο της 
Επιτροπής, οι ασθένειες έχουν πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου, επομένως η μείωση ενός 
παράγοντα κινδύνου δεν μπορεί πάντα να μειώνει το συνολικό κίνδυνο αυτής της ασθένειας τον 
οποίο αντιμετωπίσει το άτομο. 

Για παράδειγμα, η υψηλή χοληστερόλη είναι ένας παράγοντας κινδύνου καρδιακών ασθενειών, 
επομένως ένας ισχυρισμός περί παράγοντα κινδύνου ασθενειών  προκείμένου για διατροφικό 
προϊόν το οποίο συμβάλλει στη μείωση της χοληστερόλης θα ήταν αποδεκτός, δεν θα ήταν όμως 
αποδεκτός ούτε ακριβής ένας ισχυρισμός κατά τον οποίο το ίδιο προϊόν διατροφής μειώνει τον 
κίνδυνο ασθενειών της καρδιάς, δεδομένου ότι πολλοί άλλοι παράγοντες κινδύνου πέραν της 
χοληστερόλης παίζουν ρόλο στην επιρρέπεια ενός ανθρώπου σε αυτή την ασθένεια. 

(*) Αυτή η οδηγία θα αντικατασταθεί από την οδηγία 2004/27 της 31ης Οκτωβρίου 2005. Η 
οδηγία 2004/27 τροποποιεί το άρθρο 1 επεκτείνοντας τον ορισμό των φαρμάκων ως εξής: “α) 
κάθε ουσία ή συνδυασμός ουσιών που χαρακτηρίζεται ως έχουσα θεραπευτικές ή προληπτικές 
ιδιότητες έναντι ασθενειών ανθρώπων, ή β) κάθε ουσία ή συνδυασμός ουσιών δυναμένη να 
χρησιμοποιηθεί ή να χορηγηθεί σε άνθρωπο, με σκοπό είτε να αποκατασταθούν, να 
διορθωθούν ή να τροποποιηθούν φυσιολογικές λειτουργίες με την άσκηση φαρμακολογικής, 
ανοσολογικής ή μεταβολικής δράσης, είτε να γίνει ιατρική διάγνωση.”

Τροπολογία:  Ευαγγελία Τζαμπάζη 

Τροπολογία  97
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 

(6) «ισχυρισμός μείωσης του κινδύνου 
ασθενειών» είναι κάθε ισχυρισμός περί
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 μέσα 
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εκδήλωση μιας ανθρώπινης ασθένειας. στο πλαίσιο της ισορροπημένης διατροφής. 
Ως μείωση κινδύνου νοείται η σημαντική 
μεταβολή ενός βασικού παράγοντα 
κινδύνου για την εκδήλωση μιας 
ασθένειας.

Or. el

Αιτιολόγηση 

Είναι απαραίτητη η διευκρίνιση, δεδομένου ότι τα όρια μεταξύ πρόληψης και μείωσης του 
κινδύνου εκδήλωσης μιας ασθένειας είναι δυσδιάκριτα.

Τροπολογία:  Holger Krahmer

Τροπολογία  98
Άρθρο  2, παράγραφος 2, σημείο 8

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Or. de

Αιτιολόγηση 

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία:  Avril Doyle

Τροπολογία  99
Άρθρο  2, παράγραφος 2, σημείο 8 α (νέο)

(8α) "Υγεία" είναι η γενική κατάσταση της 
σωματικής, ψυχολογικής και κοινωνικής 
ευεξίας.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Επειδή η πρόταση κανονισμού αφορά κυρίως κανόνες για ισχυρισμούς υγιεινών ιδιοτήτων, η 
πρόταση δεν περιέχει ορισμό της υγείας. Ο ορισμός που προτείνεται εδώ προέρχεται από την 
ΠΟΥ.
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Τροπολογία:  John Bowis

Τροπολογία  100
Άρθρο  2, παράγραφος 2, σημείο 8 α (νέο)

(8α) “συμπληρώματα διατροφής” είναι τα 
τρόφιμα με σκοπό τη συμπλήρωση της 
συνήθους δίαιτας, τα οποία αποτελούν 
συμπυκνωμένες πηγές θρεπτικών 
συστατικών ή άλλων ουσιών με θρεπτικές 
ή φυσιολογικές επιδράσεις, μεμονωμένων ή 
σε συνδυασμό, και τα οποία διατίθενται 
στο εμπόριο σε δοσιμετρικές μορφές, ήτοι 
μορφές παρουσίασης όπως, κάψουλες, 
παστίλιες, δισκία, χάπια και άλλες 
παρόμοιες μορφές, καθώς και φακελάκια 
σκόνης, φύσιγγες υγρού προϊόντος, 
φιαλίδια με σταγονόμετρο, και άλλες 
παρόμοιες μορφές υγρών και κόνεων που 
προορίζονται να ληφθούν σε 
προμετρημένες μικρές μοναδιαίες 
ποσότητες· 

Or. en

Αιτιολόγηση 

Για λόγους συνεκτικότητας χρησιμοποιείται ο ορισμός των συμπληρωμάτων διατροφής από την 
οδηγία 2002/46.

Τροπολογία:  Renate Sommer

Τροπολογία  101
Άρθρο  2, παράγραφος 2, σημείο 8 α (νέο)

(8α) “κατηγορία τροφίμων” είναι ομάδα 
τροφίμων με ίδιες ιδιότητες και ίδιο 
θρεπτικό περιεχόμενο·

Or. de

Αιτιολόγηση 

Σε πολλά σημεία της πρότασης γίνεται αναφορά σε κατηγορίες τροφίμων, χωρίς να 
διευκρινίζεται η σημασία του όρου. Εάν δεν υπάρχει ορισμός για την κατηγορία τροφίμων, η 
έννοια αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνει προϊόντα με πολύ διαφορετική σύσταση, των οποίων 
η περιεκτικότητα σε σάκχαρα, λιπαρά και άλλα θρεπτικά συστατικά θα μπορούσε να ποικίλει 
από μηδέν έως ένα σημαντικά υψηλό επίπεδο. Επομένως, για λόγους νομικής ασφάλειας και 
σαφήνειας, η έννοια "κατηγορία τροφίμων" πρέπει να ορίζεται στο άρθρο 2, μαζί με τις άλλες 
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έννοιες.

Τροπολογία:  Dorette Corbey

Τροπολογία  102
Άρθρο  2, παράγραφος 2, σημείο 8 α (νέο)

(8 α) “κατηγορία τροφίμων” είναι ομάδα 
τροφίμων με ίδιες ιδιότητες και ίδιες 
χρήσεις·

Or. nl

Τροπολογία:  Dorette Corbey

Τροπολογία  103
Άρθρο  2, παράγραφος 2 α (νέα)

Εντός τριών μηνών από την έγκριση του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή ορίζει, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 23, παράγραφος 2 τις 
ακόλουθες έννοιες:
- "θρεπτικά συστατικά, ορίζοντας σαφώς 
τον σκοπό για τον οποίο χρησιμοποιούνται 
τα θρεπτικά συστατικά και ποια 
διαδικασία χρησιμοποιείται για την 
παρασκευή τους, ενώ λαμβάνεται μέριμνα 
ώστε να διασφαλισθεί η συμμετοχή όλων 
των ενδιαφερομένων μερών, ιδιαίτερα της 
βιομηχανίας και των καταναλωτών·
- "βιολογική διαθεσιμότητα"
- "σάκχαρα" για την εφαρμογή του 
παραρτήματος
- "ίνες" για την εφαρμογή του 
παραρτήματος·

Or. nl

Αιτιολόγηση 

Τα θρεπτικά συστατικά αποτελούν κεντρικό τμήμα της πρότασης. Δυστυχώς όμως υφίσταται 
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μεγάλη ασάφεια επ' αυτού του θέματος. Χρειάζεται ακριβής ορισμός για την βιομηχανία, τους 
καταναλωτές και τους ελεγκτές. Πρέπει επίσης να ορισθούν οι έννοιες "βιολογική 
διαθεσιμότητα", "σάκχαρα" και ίνες".

Τροπολογία:  Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Τροπολογία  104
Άρθρο  2, παράγραφος 2 α (νέα)

(8γ) Εντός εξαμήνου από της εγκρίσεως 
του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
οφείλει, σύμφωνα με την περιγραφόμενη 
στο άρθρο 23, παράγραφος 2, διαδικασία 
να ορίσει τις εξής έννοιες:
- “γενικώς αποδεκτά επιστημονικά 
δεδομένα”,
- “βιοδιαθεσιμότητα”,
- “είδη σακχάρων” για την εφαρμογή του 
Παραρτήματος,
- “ίνες” για την εφαρμογή του 
Παραρτήματος.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Το σχέδιο κανονισμού επανειλημμένα αναφέρεται στα "γενικώς αποδεκτά επιστημονικά 
δεδομένα" και τη "βιοδιαθεσιμότητα". – Έχει ιδιαίτερη σημασία να ορισθούν επακριβώς οι 
όροι αυτοί.

Στο παράρτημα, γίνεται αναφορά στα είδη σακχάρων και ινών. Είναι γνωστό ότι τα διάφορα 
είδη ζάχαρης έχουν εξαιρετικά διαφορετική επίδραση στη θρεπτική ποιότητα των ειδών 
διατροφής. Είναι συνεπώς απαραίτητο, για την ορθή εφαρμογή των ισχυρισμών περί θρεπτικών 
ιδιοτήτων, να ορισθούν τα είδη σακχάρων στα οποία αναφέρεται η νομοθεσία.
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Επιπλέον, όπως φάνηκε και από τις συζητήσεις για τον Codex Alimentarius, δεν υπάρχει 
εναρμονισμένος ορισμός των ινών στην Ευρώπη. Για την εφαρμογή των ισχυρισμών περί 
θρεπτικών ιδιοτήτων, πρέπει συνεπώς να ορισθεί η έννοια αυτή.

Η Επιτροπή θα ζητήσει από την Επιστημονική Ομάδα για τα διαιτητικά προϊόντα, τη διατροφή 
και τις αλλεργίες  της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων να προτείνει ορισμό 
των "γενικώς αποδεκτών επιστημονικών δεδομένων" και της "βιοδιαθεσιμότητας" το 
συντομότερο δυνατό. Αυτός πρέπει να εγκριθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στον 
Κανονισμό. 

Τροπολογία:  Frédérique Ries

Τροπολογία  105
Άρθρο  2, παράγραφος 2 α (νέα)

Εντός 6 μηνών από την έγκριση του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή, 
σύμφωνα με την διαδικασία που 
περιγράφεται στο άρθρο 23, παράγραφος 2, 
προσδιορίζει τις ακόλουθες έννοιες:
- γενικώς αποδεκτά επιστημονικά 
δεδομένα·
- βιοδιαθεσιμότητα·
- σάκχαρα για την εφαρμογή του 
παραρτήματος·
- ίνες για την εφαρμογή του παραρτήματος.

Or. fr

Αιτιολόγηση 

Το σχέδιο κανονισμού παραπέμπει επανειλημμένως στα «γενικώς αποδεκτά επιστημονικά 
δεδομένα» και στην «βιοδιαθεσιμότητα». – Είναι σημαντικό να προσδιοριστούν οι έννοιες 
αυτές.

Στο παράρτημα, γίνεται παραπομπή στα σάκχαρα και στις ίνες. Είναι γνωστό ότι τα διάφορα 
σάκχαρα έχουν διαφορετική επίδραση στην διατροφική ποιότητα των τροφίμων. Κατά συνέπεια, 
για την ορθή εφαρμογή των διατροφικών ισχυρισμών, είναι απαραίτητο να προσδιορίζονται τα 
σάκχαρα στα οποία αναφέρεται η νομοθεσία.

Επιπλέον, όπως προέκυψε κατά τις συζητήσεις σχετικά με τον Κώδικα Διατροφής, δεν 
υφίσταται εναρμονισμένος προσδιορισμός στην Ευρώπη. Για την εφαρμογή των διατροφικών 
ισχυρισμών θα πρέπει, ως εκ τούτου, να προσδιοριστεί η έννοια αυτή.
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Τροπολογία:  Holger Krahmer, Jules Maaten

Τροπολογία  106
Άρθρο  3, παράγραφος 2, σημείο (δ) 

δ) να αναφέρεται σε αλλαγές των 
λειτουργιών του σώματος με ανάρμοστο ή 
απειλητικό τρόπο είτε με λέξεις ή με 
εικόνες, γραφικές ή συμβολικές 
παραστάσεις·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση 

Ενδέχεται να υπάρξουν διαφορετικές ερμηνείες σχετικά με το τι σημαίνει αναφορά με 
ανάρμοστο ή απειλητικό τρόπο σε αλλαγές των λειτουργιών του σώματος και για το λόγο αυτό η 
παρούσα διάταξη είναι αμφίβολη.

Τροπολογία:  Ευαγγελία Τζαμπάζη 

Τροπολογία  107
Άρθρο  3, παράγραφος 2, σημείο (δα) (νέο)

δα) να ενθαρρύνει ή να ανέχεται την 
υπερβολική κατανάλωση ενός τροφίμου ή 
να υποτιμά τη σωστή διαιτητική πρακτική.

Or. el

Τροπολογία:  Åsa Westlund

Τροπολογία  108
Άρθρο  3, παράγραφος 2, σημείο (δα) (νέο)

(δα) να υπονομεύει την προστασία και 
προώθηση της δημόσιας υγείας.

Or. sv

Αιτιολόγηση 

Υπάρχει κίνδυνος ο προτεινόμενος κανονισμός να οδηγήσει σε αυξημένο αριθμό ισχυρισμών 
σχετικά με λιγότερο επειγόντων ζητημάτων υγείας, καθώς και να καταργηθεί η δυνατότητα 
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αξιοποίησης των ισχυρισμών για την προώθηση της δημόσιας υγείας.

Τροπολογία:  Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία  109
Άρθρο  3, παράγραφος 2 α (νέα)

Εάν εθνική αρχή έχει λόγους να πιστεύει 
ότι ισχυρισμοί υγιεινών ιδιοτήτων έχουν τη 
δυνατότητα να αντικρούσουν τις εθνικές 
διαιτητικές κατευθυντήριες γραμμές και να 
δημιουργήσουν κατά συνέπεια κίνδυνο 
στην κατάσταση διατροφής του 
πληθυσμού, θα πρέπει να επιτραπεί ο 
περιορισμός των ισχυρισμών υγιεινών 
ιδιοτήτων στην εν λόγω χώρα.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Δεν πρέπει να αγνοούνται οι εθνικές διαιτητικές κατευθυντήριες γραμμές. Κατά συνέπεια, στην 
περίπτωση αιτιολογημένων ανησυχιών για την υγεία επιτρέπεται στην εθνική κυβέρνηση να 
περιορίσει τους ισχυρισμούς στην επικράτειά της.

Τροπολογία:  John Bowis, Horst Schnellhardt, Martin Callanan, Holger Krahmer, Urszula 
Krupa

Τροπολογία  110
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 
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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, 
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 
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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.

Or. de

Τροπολογία:  Miroslav Ouzký

Τροπολογία  111
Άρθρο  4
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Περιορισμοί στη χρήση ισχυρισμών για 
θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες

Περιορισμοί στη χρήση ισχυρισμών για 
θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες -

αλκοολούχα ποτά
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. 

Για ποτά που περιέχουν οινόπνευμα άνω του 
1.2% ανά όγκο δεν χρησιμοποιούνται 
ισχυρισμοί 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, trans-λιπαρών οξέων και 
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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:
(a) 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.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Ο καθορισμός αντικειμενικών και επιστημονικά τεκμηριωμένων χαρακτηριστικών θρεπτικών 
συστατικών μπορεί να αποδειχθεί ακατόρθωτος, καθώς η επίδραση ενός θρεπτικού συστατικού 
στην υγεία δεν καθορίζεται από τη θρεπτική του σύσταση αλλά από τη χρήση του. Οι άνθρωποι 
τρώνε γεύματα που συνδυάζουν μεμονωμένα τρόφιμα, δεν τρώνε μεμονωμένα τρόφιμα. Από 
αυτή την άποψη οποιαδήποτε πολιτική βασίζεται σε τέτοια χαρακτηριστικά αναμένεται να 
στερείται συνεκτικότητας και να οδηγεί σε αυθαίρετες αποφάσεις. Πέραν τούτου, τα 
χαρακτηριστικά θρεπτικών συστατικών δεν θα εξυπηρετούν κανένα σκοπό από την άποψη της 
εκπαίδευσης σε θέματα υγιεινής.

Τροπολογία:  Jules Maaten

Τροπολογία  112
Άρθρο  4
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Περιορισμοί στη χρήση ισχυρισμών για 
θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες

Αξιολόγηση των χαρακτηριστικών 
θρεπτικών συστατικών

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.

Εντός 18 μηνών από την έγκριση του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή θα 
υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
ανάγκη και τη δυνατότητα καθορισμού 
των χαρακτηριστικών θρεπτικών 
συστατικών ως απαιτουμένου για τους 
ισχυρισμούς θρεπτικών και υγιεινών 
ιδιοτήτων που γίνονται στα τρόφιμα.

Tα χαρακτηριστικά θρεπτικών συστατικών 
ορίζονται, ιδιαιτέρως, με την αναφορά στις 
ποσότητες των ακόλουθων θρεπτικών 
συστατικών που περιέχει το τρόφιμο:

Η έκθεση θα βασίζεται σε γνωμοδότηση εκ 
μέρους της Αρχής και  διαβουλεύσεις με 
τις ενδιαφερόμενες πλευρές, και ειδικότερα 
με τις επιχειρήσεις στον τομέα των 
τροφίμων και τους καταναλωτές. Θα 
βασίζεται στην επιστημονική γνώση 
σχετικά με τη διατροφή και τις θρεπτικές 
ιδιότητες και στη σχέση τους με την υγεία 
και θα λαμβάνει ειδικότερα υπόψη:

(α) λιπαρά, κορεσμένα λιπαρά οξέα, trans-
λιπαρά οξέα

(α) την ποσότητα ορισμένων θρεπτικών 
και άλλων ουσιών που περιέχονται στο 
τρόφιμο·

(β) σάκχαρα (β) τη συμβολή και τη σημασία του 
τροφίμου (ή των κατηγοριών τροφίμων) σε 
σχέση με τη δίαιτα·

(γ) άλατα/νάτριο. (γ) τη συνολική διαιτολογική σύνθεση του 
τροφίμου και την παρουσία θρεπτικών 
στοιχείων που έχουν επιστημονικώς 
αποδεδειγμένες ευεργετικές επιδράσεις 
στην υγεία.

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.

Αν η έκθεση βεβαιώνει την ανάγκη και τη 
δυνατότητα να οριστούν χαρακτηριστικά 
θρεπτικών συστατικών ως απαιτούμενο 
για τους ισχυρισμούς θρεπτικών και 
υγιεινών ιδιοτήτων στα τρόφιμα, η 
Επιτροπή θα προτείνει τροπολογία του 
παρόντος κανονισμού η οποία λαμβάνει 
δεόντως υπόψη την έκθεση και τα 
αποτελέσματα της διαβούλευσης.
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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, 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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

H αποτeλεσματικότητα των χαρακτηριστικών θρεπτικών συστατικών ως μέσου στήριξης της 
καταπολέμησης της παχυσαρκίας είναι εντελώς αόριστη.  Η σύλληψη αυτή δεν έχει δοκιμαστεί 
ποτέ ως τέτοια σε κανένα από τα κράτη μέλη.  

Η υπάρχουσα διατύπωση του άρθρου 4 δημιουργεί νομική ανασφάλεια και παραβιάζει ως εκ 
τούτου την αρχή της ασφάλειας δικαίου σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο. Από την αόριστη 
διατύπωση της Επιτροπής είναι εντελώς ασαφές πώς θα νοούνται τα χαρακτηριστικά θρεπτικών 
συστατικών και ποια προϊόντα τελικώς θα επηρεάζονται. 

Η αναλογικότητα των χαρακτηριστικών θρεπτικών συστατικών πρέπει να δοκιμάζεται πριν να 
εισαχθούν σε μεγάλη κλίμακα, οι δε οικονομικές συνέπειες δεν είναι δυνατόν να 
ετεροχρονιστούν. 

Παρά τα παραπάνω επιχειρήματα η νομική βάση του κανονισμού είναι το άρθρο 95 της 
Συνθήκης ΕΕ, δηλαδή η καθιέρωση και λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Ωστόσο τα 
χαρακτηριστικά θρεπτικών συστατικών δεν μπορεί να εναρμονιστούν, διότι δεν έχουν 
καθοριστεί σε εθνικά επίπεδα. Αν πρόκειται να καθιερωθούν με σκοπό τη δημόσια υγεία (όπως
και πρόκειται να γίνει), η Κοινότητα στερείται τη σχετική αρμοδιότητα. 

To άρθρο 4 προβλέπει την ολοκληρωτική απαγόρευση των ισχυρισμών θρεπτικών και υγιεινών 
ιδιοτήτων σε ορισμένα (όχι σαφώς καθορισμένα) προϊόντα, ακόμη και αν τεκμηριώνονται 
επιστημονικώς. Τούτο έρχεται σε αντίθεση με την εικόνα του πληροφορημένου και 
εκπαιδευμένου μέσου καταναλωτή όπως κατοχυρώνεται από τις συνεπείς μεταξύ τους 
αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η παροχή στους καταναλωτές της δέουσας 
πληροφόρησης σχετικά με τη σύνθεση και τη θρεπτική αξία των τροφίμων θα ήταν 
καταλληλότερη, ως ηπιότερο μέτρο, καθώς διευκολύνει τον υπεύθυνο καταναλωτή να προβαίνει 
σε συνειδητές επιλογές. 

Τροπολογία:  Horst Schnellhardt

Τροπολογία  113
Άρθρο  4
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Περιορισμοί στη χρήση ισχυρισμών για 
θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες

Αξιολόγηση των θρεπτικών συστατικών

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.

Εντός 18 μηνών από την έγκριση του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την 
ανάγκη και τη δυνατότητα να αποτελούν 
τα θρεπτικά συστατικά προϋπόθεση για 
ισχυρισμούς θρεπτικών και υγιεινών 
ιδιοτήτων.

Tα χαρακτηριστικά θρεπτικών συστατικών 
ορίζονται, ιδιαιτέρως, με την αναφορά στις 
ποσότητες των ακόλουθων θρεπτικών 
συστατικών που περιέχει το τρόφιμο:

Η έκθεση συντάσσεται βάσει της γνώμης 
της Αρχής και κατόπιν διαβουλεύσεων με 
ομάδες συμφερόντων, ιδιαίτερα με 
βιομηχανίες τροφίμων και καταναλωτές 
και βασίζεται σε επιστημονικές γνώσεις 
σχετικά με τη διατροφή και τη σημασία 
της για την υγεία και λαμβάνει υπόψη τα 
ακόλουθα σημεία:

(α) λιπαρά, κορεσμένα λιπαρά οξέα, trans-
λιπαρά οξέα

(α) την ποσότητα ορισμένων θρεπτικών 
και άλλων ουσιών που περιέχονται στο 
τρόφιμο·

(β) σάκχαρα (β) τη συμβολή και τη σημασία του 
τροφίμου (ή της κατηγορίας τροφίμων) 
στην όλη διατροφή·

(γ) άλατα/νάτριο. (γ) τη συνολική σύσταση του τροφίμου και 
την παρουσία θρεπτικών ουσιών που έχουν 
επιστημονικώς αποδεδειγμένες ευεργετικές 
επιδράσεις στην υγεία.

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.

Στην περίπτωση που η έκθεση διαπιστώσει 
την ανάγκη και τη δυνατότητα να 
αποτελούν τα θρεπτικά συστατικά 
προϋπόθεση για ισχυρισμούς θρεπτικών 
και υγιεινών ιδιοτήτων, η Επιτροπή 
υποβάλλει πρόταση για τροποποίηση του 
παρόντος κανονισμού, η οποία λαμβάνει 
δεόντως υπόψη την έκθεση και τα 
πορίσματά της.

Εξαιρέσεις και τροποποιήσεις για να 
λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές 
επιστημονικές εξελίξεις εγκρίνονται 
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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, 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.

Or. de



AM\555844EL.doc 57/209 PE 353.660v01-00

EL

Αιτιολόγηση 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν διαθέτει έως σήμερα εμπειρία για τη διατύπωση, εισαγωγή και δράση 
των θρεπτικών χαρακτηριστικών. Αυτή η καινοτομία όμως θα έχει ουσιαστικό αντίκτυπο για 
την αγορά, την επιχειρηματική ελευθερία, την προσφορά τροφίμων, τη διαφήμιση καθώς και τις 
επιλογές και την πληροφόρηση του καταναλωτή. Δεν έχει, ωστόσο, αποδειχθεί επαρκώς κατά 
πόσον μπορούν να επηρεασθούν θετικά στην πράξη οι διατροφικές συνήθειες των 
καταναλωτών και, επομένως, κατά πόσον μπορούν να μειωθούν ή να προληφθούν ορισμένες 
χρόνιες ασθένειες. 

Για το λόγο αυτό, πριν από την εισαγωγή τέτοιων θρεπτικών χαρακτηριστικών, πρέπει να 
εξετασθούν και να αξιολογηθούν προσεκτικά όλες οι σημαντικές πτυχές. Στις πτυχές αυτές 
συγκαταλέγεται, επί παραδείγματι, μια επιστημονικά τεκμηριωμένη απάντηση στο ερώτημα 
σχετικά με τα κριτήρια επί των οποίων πρέπει να βασίζονται τα θρεπτικά συστατικά, κατά 
πόσον πρέπει να ληφθούν υπόψη δευτερογενή φυτικά υλικά, εάν τα θρεπτικά συστατικά 
συμβάλλουν σε μια ισορροπημένη διατροφή ή μπορούν να αποτρέψουν μη ισορροπημένες 
διατροφικές συνήθειες, ποια αξία έχουν επιμέρους τρόφιμα και κατηγορίες τροφίμων στη 
συνολική διατροφή και κατά πόσον τα θρεπτικά συστατικά είναι κατάλληλα για να μειώσουν ή 
να αποτρέψουν τον κίνδυνο ορισμένων χρονίων ασθενειών.

Πρέπει επίσης να αξιολογηθεί η σημασία των ειδών διατροφής ή ορισμένων κατηγοριών 
τροφίμων με ισχυρισμούς θρεπτικών και υγιεινών ιδιοτήτων στην αγορά καθώς και η 
συνεπαγόμενη επίδρασή τους στις διατροφικές συνήθειες των καταναλωτών.

Τροπολογία:  Avril Doyle, 

Τροπολογία  114
Άρθρο  4
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Περιορισμοί στη χρήση ισχυρισμών για 
θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες

Περιορισμοί στη χρήση ισχυρισμών για 
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.

1. Εντός 18 μηνών από την έγκριση του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή ορίζει, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο 
άρθρο 251 της Συνθήκης τις θρεπτικές και 
άλλες ουσίες που σχετίζονται ιδιαιτέρως με 
μια ισορροπημένη διατροφή και θεσπίζει 
τις σχετικές τιμές αναφοράς ως προς τη 
λήψη.

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.

2. Οι τιμές αναφοράς ως προς τη λήψη 
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 τιμών αναφοράς ως προς τη 
λήψη, 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, trans-λιπαρών οξέων και 
σακχάρων, αλάτων/νατρίου, επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι 
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συμμορφώνονται με τους όρους του 
παρόντος κανονισμού.
3. Για ποτά που περιέχουν οινόπνευμα 
άνω του 1.2% ανά όγκο δεν 
χρησιμοποιούνται:

3. Για ποτά που περιέχουν οινόπνευμα 
άνω του 1.2% ανά όγκο δεν 
χρησιμοποιούνται ισχυρισμοί υγιεινών 
ιδιοτήτων

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.

4. Η εν λόγω απαγόρευση δεν αφορά τα 
συμπληρώματα διατροφής που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/46, 
εάν η περιεκτικότητα του προϊόντος σε 
οινόπνευμα οφείλεται αποκλειστικά σε 
λόγους συντήρησης και/ή εκχύλισης και η 
επισήμανση αναφέρει ρητώς ότι το προϊόν 
"πρέπει να καταναλώνεται σε μικρές, 
σαφώς καθορισμένες ποσότητες".
1 ΕΕ L 183, 12.7.2002, σελ. 51.

Or. en
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Αιτιολόγηση 

Οι ισχυρισμοί θρεπτικών ιδιοτήτων πρέπει να έχουν έμπεδη επιστημονική βάση. Ο καθορισμός 
αντικειμενικών και επιστημονικά τεκμηριωμένων χαρακτηριστικών θρεπτικών συστατικών 
μπορεί να αποδειχθεί ακατόρθωτος, καθώς η επίδραση ενός θρεπτικού συστατικού στην υγεία 
δεν καθορίζεται από τη θρεπτική του σύσταση αλλά από τη χρήση του. Οι άνθρωποι τρώνε 
γεύματα που συνδυάζουν μεμονωμένα τρόφιμα, δεν τρώνε μεμονωμένα τρόφιμα. Από αυτή την 
άποψη οποιαδήποτε πολιτική βασίζεται σε τέτοια χαρακτηριστικά αναμένεται να στερείται 
συνεκτικότητας και να οδηγεί σε αυθαίρετες αποφάσεις. Πέραν τούτου, τα χαρακτηριστικά 
θρεπτικών συστατικών δεν θα εξυπηρετούν κανένα σκοπό από την άποψη της εκπαίδευσης σε 
θέματα υγιεινής.

Αντί να στερούμε τους καταναλωτές από πληροφορίες για τη σχετική αξία  συγκεκριμένων 
τροφίμων στη διατροφή τους μέσω των χαρακτηριστικών θρεπτικών συστατικών, οι 
καταναλωτές πρέπει να εκπαιδεύονται ως προς τα θρεπτικά χαρακτηριστικά των τροφίμων, τις 
διατροφικές τους ανάγκες και τη συμβολή ενός τροφίμου στην καθημερινή τους διατροφή. 
Προτείνεται επομένως, αντί να καθιερώνονται τα χαρακτηριστικά θρεπτικών συστατικών, να 
ορίσει η Κοινότητα ένα πλαίσιο που θα εντοπίζει τα σχετικά θρεπτικά συστατικά και τις τιμές 
αναφοράς ως προς τη λήψη τους. Η υποχρέωση των επιχειρήσεων στον τομέα των τροφίμων να 
ορίζουν τη συμβολή του τροφίμου τους σε σχέση με αυτά τα θρεπτικά συστατικά και τις τιμές 
αναφοράς στην επισήμανση περιλαμβάνεται στο άρθρο 7.

Η πληροφόρηση που αφορά τα θρεπτικά συστατικά πρέπει να διατίθεται στα αλκοολούχα ποτά, 
όχι όμως οι ισχυρισμοί υγιεινών  ιδιοτήτων, διότι τούτο αντιτίθεται στην υφιστάμενη πολιτική 
πολλών κρατών μελών. 

Το τόνικ και άλλα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να επηρεάζονται από αυτή την 
απαγόρευση.

Τροπολογία:  Renate Sommer

Τροπολογία  115
Άρθρο  4, τίτλος

Περιορισμοί στη χρήση ισχυρισμών για 
θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες

Περιορισμοί στη χρήση ισχυρισμών 

Or. de

Τροπολογία:  Martin Callanan

Τροπολογία  116
Άρθρο  4, τίτλος

Περιορισμοί στη χρήση ισχυρισμών για 
θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες

Συγκεκριμένοι όροι ως προς τη χρήση 
ισχυρισμών για θρεπτικές και υγιεινές 

ιδιότητες
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Or. en

Τροπολογία:  Phillip Whitehead, Linda McAvan, Genowefa Grabowska, Dagmar Roth-
Behrendt, Dorette Corbey

Τροπολογία  117
Άρθρο  4, τίτλος

Περιορισμοί στη χρήση ισχυρισμών για 
θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες

Όροι ως προς τη χρήση ισχυρισμών για 
θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες

Or. en

Αιτιολόγηση 

Τα χαρακτηριστικά θρεπτικών συστατικών αποτελούν σημαντικά θετικά κριτήρια για την 
πιθανή χρήση ισχυρισμών περί υγιεινών ή θρεπτικών ιδιοτήτων, επομένως αντί για 
περιορισμούς πρέπει να αναζητούμε θετικές πτυχές, δηλαδή όρους ως προς τη χρήση. 

Τροπολογία:  Renate Sommer

Τροπολογία  118
Άρθρο  4, παράγραφος 1
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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.

Εντός 24 μηνών από την έγκριση του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή ορίζει, 
κατόπιν διαβουλεύσεων με την Αρχή 
ειδικά χαρακτηριστικά θρεπτικών 
συστατικών τα οποία πρέπει να τηρούνται 
από τα τρόφιμα ή ορισμένες κατηγορίες 
τροφίμων για να μπορούν να φέρουν 
ισχυρισμούς υγιεινών ιδιοτήτων.

Tα χαρακτηριστικά θρεπτικών συστατικών 
ορίζονται, ιδιαιτέρως, με την αναφορά στις 
ποσότητες των ακόλουθων θρεπτικών 
συστατικών που περιέχει το τρόφιμο:

Tα χαρακτηριστικά θρεπτικών συστατικών 
τροφίμων ή ορισμένων κατηγοριών 
τροφίμων καθορίζονται λαμβάνοντας 
υπόψη τα ακόλουθα:

(α) λιπαρά, κορεσμένα λιπαρά οξέα, trans-
λιπαρά οξέα

- τις ποσότητες συγκεκριμένων θρεπτικών 
συστατικών και άλλων ουσιών που 
περιέχονται στο τρόφιμο·

(β) σάκχαρα - το ρόλο και τη σημασία του τροφίμου ή 
των κατηγοριών τροφίμων στη διατροφή·

(γ) άλατα/νάτριο. - την συνολική θρεπτική σύσταση του 
τροφίμου και την περιεκτικότητά του σε 
θρεπτικά συστατικά, των οποίων η θετική 
επίδραση στην υγεία έχει αναγνωρισθεί 
επιστημονικώς.

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.

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.

Εξαιρέσεις και τροποποιήσεις για να 
λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές 
επιστημονικές εξελίξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

Εξαιρέσεις από την υποχρέωση τήρησης 
των ισχυόντων θρεπτικών 
χαρακτηριστικών επί των οποίων 
βασίζονται οι ισχυρισμοί για τις θρεπτικές 
και υγιεινές ιδιότητες και τροποποιήσεις για 
να λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές 
επιστημονικές εξελίξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 23 παράγραφος 2.
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Or. de

Αιτιολόγηση 

Ο καθορισμός θρεπτικών χαρακτηριστικών επί των οποίων πρέπει να βασίζονται οι ισχυρισμοί 
για τις θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες δεν συνάδει με την αρχή της αναλογικότητας. Υπάρχει 
μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον ισχυρισμό ότι ένα τρόφιμο έχει ορισμένες θρεπτικές ιδιότητες 
και στον ισχυρισμό ότι υπάρχει σχέση μεταξύ του τροφίμου και της κατάστασης της υγείας.

Επιπλέον, πρέπει να διασαφηνισθεί ότι ο καθορισμός των θρεπτικών χαρακτηριστικών αποτελεί 
επιστημονικό έργο και για το λόγο αυτό πρέπει να επιτελείται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή 
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Τα θρεπτικά συστατικά πρέπει να αναγνωρίζονται από 
την Επιτροπή.

Τροπολογία:  Martin Callanan

Τροπολογία  119
Άρθρο  4, παράγραφος 1
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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.

Εντός 24 μηνών από την έγκριση του 
παρόντος κανονισμού, η Αρχή, κατόπιν 
αιτήσεως της Επιτροπής και σε 
συνεννόηση με τις ενδιαφερόμενες πλευρές, 
καταθέτει έκθεση σχετικά με τη λεπτομερή 
εφαρμογή των όρων που αναφέρονται στα 
άρθρα 5, παρ. 1, και 10, παρ. 2, και 
ειδικότερα κάθε συγκεκριμένα 
χαρακτηριστικά θρεπτικών συστατικών 
που πρέπει να τηρούν τα τρόφιμα 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.

Οι γνωμοδοτήσεις λαμβάνουν υπόψη 
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.

- σχετικά με την καταλληλότητα των 
χαρακτηριστικών θρεπτικών συστατικών 
για όλους τους καταναλωτές ανεξαρτήτως 
των θρεπτικών τους ιδιοτήτων.
Μετά τη λήψη της γνωμοδότησης από την 
Αρχή η Επιτροπή θεσπίζει, αν είναι 
δυνατόν, και συμφώνως προς τη 
διαδικασία που ορίζει το άρθρο 23, παρ. 2, 
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ένα σύστημα χαρακτηριστικών θρεπτικών 
συστατικών για τρόφιμα που φέρουν 
ισχυρισμούς θρεπτικών ή υγιεινών 
ιδιοτήτων, λαμβάνοντας ειδικότερα 
υπόψη:
- την ποσότητα ορισμένων 
θρεπτικών και άλλων ουσιών που 
περιέχονται στο τρόφιμο·
- τη συμβολή και τη σημασία του 
τροφίμου (ή των κατηγοριών τροφίμων) σε 
σχέση με τη δίαιτα, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη τις διατροφικές συνήθειες και τα 
διάφορα καταναλωτικά πρότυπα στα 
κράτη μέλη·
- τη συνολική διαιτολογική σύνθεση 
του τροφίμου ή των κατηγοριών τροφίμων 
και την παρουσία θρεπτικών στοιχείων που 
έχουν επιστημονικώς αποδεδειγμένες 
ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία.
Για τον ορισμό οποιωνδήποτε
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.

Εξαιρέσεις από την υποχρέωση τήρησης 
οποιωνδήποτε χαρακτηριστικών 
θρεπτικών συστατικών  η οποία επιτρέπει 
τη χρήση ισχυρισμών περί θρεπτικών ή 
υγιεινών ιδιοτήτων και τροποποιήσεις για 
να λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές 
επιστημονικές εξελίξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Πριν να δεσμευθεί στον καθορισμό χαρακτηριστικών θρεπτικών συστατικών, η Επιτροπή 
πρέπει πρώτα να εκτιμά τη δυνατότητα τέτοιου συστήματος να διασφαλίζει ότι μπορεί να 
εφαρμόζεται αντικειμενικά και επιστημονικά σε όλα τα τρόφιμα και ότι θα βοηθά πραγματικά 
τους καταναλωτές να προβαίνουν σε καλύτερες επιλογές διατροφής, λαμβανομένων υπόψη των 
διαφορών στις διατροφικές πρακτικές και στις παραδόσεις μεταξύ των κρατών μελών καθώς 
και τις ποικίλες απαιτήσεις των ατόμων. Στην εκτίμηση πρέπει να προβαίνει η EFSA.
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Τροπολογία:  John Bowis

Τροπολογία  120
Άρθρο  4, παράγραφος 1
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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.

1. Εντός 36 μηνών από την έγκριση του 
(διαγραφή) κανονισμού, η Επιτροπή ορίζει, 
κατόπιν διαβουλεύσεως με τις 
ενδιαφερόμενες πλευρές και σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 23 
παράγραφος 2, αν τα 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, είναι εφικτά και, αν ναι, σε ποια 
μορφή. Οποιαδήποτε τέτοια πρόταση 
υποβάλλεται τότε στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για 
έγκριση.

Tα χαρακτηριστικά θρεπτικών συστατικών 
ορίζονται, ιδιαιτέρως, με την αναφορά στις 
ποσότητες των ακόλουθων θρεπτικών 
συστατικών που περιέχει το τρόφιμο:

Αυτά τα χαρακτηριστικά θρεπτικών 
συστατικών ορίζονται για τρόφιμα ή 
ορισμένες κατηγορίες τροφίμων, 
λαμβανομένων υπόψη ειδικότερα:

(α) λιπαρά, κορεσμένα λιπαρά οξέα, trans-
λιπαρά οξέα

- της ποσότητας ορισμένων 
θρεπτικών και άλλων ουσιών που 
περιέχονται στο τρόφιμο·

(β) σάκχαρα - της συμβολής και της σημασίας του 
τροφίμου (ή των κατηγοριών τροφίμων) σε 
σχέση με τη δίαιτα·

(γ) άλατα/νάτριο. - της συνολικής διαιτολογικής 
σύνθεσης του τροφίμου ή των κατηγοριών 
τροφίμων και της παρουσίας θρεπτικών 
στοιχείων που έχουν επιστημονικώς 
αποδεδειγμένες ευεργετικές επιδράσεις 
στην υγεία.

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.

Οποιαδήποτε κριτήρια θρεπτικών 
ιδιοτήτων 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. 

Εξαιρέσεις και τροποποιήσεις για να 
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λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές 
επιστημονικές εξελίξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτηματικά ως προς το σύστημα των χαρακτηριστικών 
θρεπτικών συστατικών που προτείνει η Επιτροπή. Πρέπει να εκπονηθεί μελέτη εφικτότητας, 
πριν να γίνει δεκτή οποιαδήποτε πρόταση. 

Τροπολογία:  Martin Callanan

Τροπολογία  121
Άρθρο  4, παράγραφος 1
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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.

1. Εντός 24 μηνών από την έγκριση του 
κανονισμού, η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
πρόταση σχετικά με τις Ευρωπαϊκές 
διαιτητικές κατευθυντήριες αρχές. Αυτές 
οι γραμμές θα προσφέρουν γενικό 
διαιτητικό προσανατολισμό, ενώ 
παράλληλα θα λαμβάνονται υπόψη οι 
εθνικές πολιτιστικές και διαιτητικές 
ποικιλίες  καθώς και το έργο της ΠΟΕ και 
του Κώδικα Διατροφής. Εντός 24 μηνών 
από την έγκριση  των Ευρωπαϊκών 
Διαιτητικών Κατευθυντήριων Γραμμών, η 
Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο Άρθρο 23, παραγρ. 2, 
ορίζει τα ειδικά κριτήρια διατροφής που 
ορισμένες κατηγορίες τροφίμων οφείλουν 
να σεβασθούν ώστε να επιτρέπονται οι 
ισχυρισμοί υγιεινών ιδιοτήτων.

Tα χαρακτηριστικά θρεπτικών συστατικών 
ορίζονται, ιδιαιτέρως, με την αναφορά 
στις ποσότητες των ακόλουθων 
θρεπτικών συστατικών που περιέχει το 
τρόφιμο:

Αυτά τα χαρακτηριστικά θρεπτικών 
συστατικών ορίζονται για τροφές ή 
ορισμένες κατηγορίες τροφών 
λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένα:

(α) λιπαρά, κορεσμένα λιπαρά οξέα, trans-
λιπαρά οξέα

- την ποσότητα ορισμένων 
θρεπτικών και άλλων ουσιών που 
περιέχονται στο τρόφιμο·

(β) σάκχαρα - τη συμβολή και τη σημασία του 
τροφίμου (ή των κατηγοριών τροφίμων) σε 
σχέση με τη δίαιτα·

(γ) άλατα/νάτριο. - τη συνολική διαιτολογική σύνθεση 
του τροφίμου ή των κατηγοριών τροφίμων 
και την παρουσία θρεπτικών στοιχείων που 
έχουν επιστημονικώς αποδεδειγμένες 
ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία.

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 

Τα κριτήρια θρεπτικών ιδιοτήτων 
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.
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Παραδείγματα από διάφορες χώρες καταδεικνύουν ότι ο  καθορισμός των χαρακτηριστικών 
θρεπτικών συστατικών είναι εξαιρετικά περίπλοκο ζήτημα το οποίο απαιτεί εκτεταμένες 
επιστημονικές διαβουλεύσεις και ευρείες συζητήσεις με προοπτική ετών. Με δεδομένο ανωτέρω 
ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων δεν ξεκίνησε τις εργασίες της για τα 
χαρακτηριστικά θρεπτικών συστατικών, είναι σκόπιμη μια περίοδος 36 μηνών για τον 
καθορισμό. Οι ποικίλες εμπειρίες  και ιδιαίτερα το εξαιρετικό ενδιαφέρον για αυτή την πρόταση 
καταδεικνύουν επίσης ότι το ζήτημα των χαρακτηριστικών θρεπτικών συστατικών είναι εξόχως 
πολιτικό ζήτημα. Πέραν τούτου, καθώς αυτά τα χαρακτηριστικά σημαίνουν μια νέα εποχή στη 
νομοθεσία περί τροφίμων, πρέπει να διασφαλιστεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 
συμμετάσχει δεόντως στη διαδικασία.

Τροπολογία: Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία 122
Άρθρο 4, παράγραφος 1
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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.

1. Εντός 36 μηνών από την έγκριση του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή μετά από 
διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και  σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2, 
ορίζει 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:

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

- την ποσότητα ορισμένων 
θρεπτικών και άλλων ουσιών που 
περιέχονται στο τρόφιμο·

(β) σάκχαρα - τη συμβολή και τη σημασία του 
τροφίμου (ή των κατηγοριών τροφίμων) σε 
σχέση με τη δίαιτα, λαμβάνοντας δεόντως 
υπόψη τις διατροφικές συνήθειες και τα 
διάφορα καταναλωτικά πρότυπα στα 
κράτη μέλη·

(γ) άλατα/νάτριο. - τη συνολική διαιτολογική σύνθεση 
του τροφίμου ή των κατηγοριών τροφίμων 
και την παρουσία θρεπτικών στοιχείων που 
έχουν επιστημονικώς αποδεδειγμένες 
ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία.

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.

Τα χαρακτηριστικά θρεπτικών συστατικών 
βασίζονται σε επιστημονικές γνώσεις 
σχετικά με τη διατροφή και δίαιτα και τη 
σχέση τους με την υγεία. 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 

Εξαιρέσεις και τροποποιήσεις για να 
λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές 
επιστημονικές εξελίξεις εγκρίνονται 
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σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Παραδείγματα από διάφορες χώρες καταδεικνύουν ότι ο  καθορισμός των χαρακτηριστικών 
θρεπτικών συστατικών είναι εξαιρετικά περίπλοκο ζήτημα το οποίο απαιτεί εκτεταμένες 
επιστημονικές διαβουλεύσεις και ευρείες συζητήσεις με προοπτική ετών. Με δεδομένο ανωτέρω 
ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των ΤΡοφίμων δεν ξεκίνησε τις εργασίες της για τα 
χαρακτηριστικά θρεπτικών συστατικών, είναι σκόπιμη μια περίοδος 36 μηνών για τον 
καθορισμό. Οι ποικίλες εμπειρίες  και ιδιαίτερα το εξαιρετικό ενδιαφέρον για αυτή την πρόταση 
καταδεικνύουν επίσης ότι το ζήτημα των χαρακτηριστικών θρεπτικών συστατικών είναι εξόχως 
πολιτικό ζήτημα. Πέραν τούτου, καθώς αυτά τα χαρακτηριστικά σημαίνουν μια νέα εποχή στη 
νομοθεσία περί τροφίμων, πρέπει να διασφαλιστεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 
συμμετάσχει δεόντως στη διαδικασία.

Τροπολογία:  Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Τροπολογία  123
Άρθρο  4, παράγραφος 1

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. 

1. Εντός 24 μηνών από την έγκριση 
του παρόντος κανονισμού και κατόπιν 
σχετικής διαβουλεύσεως με την Αρχή, 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:

Tα χαρακτηριστικά θρεπτικών συστατικών 
για τα τρόφιμα ή ορισμένες κατηγορίες 
τροφίμων καθορίζονται λαμβανομένων 
ιδιαιτέρως υπόψη:

α) λιπαρά, κορεσμένα λιπαρά οξέα, trans-
λιπαρά οξέα

- της ποσότητας ορισμένων θρεπτικών 
και άλλων ουσιών που περιέχονται στο 
τρόφιμο όπως λιπαρά, κορεσμένα 
λιπαρά οξέα, trans-λιπαρά οξέα, 
σάκχαρα, άλατα/νάτριο ·

β) σάκχαρα - της συμβολής και της σημασίας του 
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τροφίμου (ή των κατηγοριών 
τροφίμων) σε σχέση με τη δίαιτα, 
συνεκτιμωμένων δεόντως των 
διατροφικών συνηθειών και των 
διαφόρων καταναλωτικών προτύπων 
στα κράτη μέλη·

γ) άλατα/νάτριο. - της συνολικής διαιτολογικής σύνθεσης 
του τροφίμου ή των κατηγοριών 
τροφίμων και της παρουσίας 
θρεπτικών στοιχείων που έχουν 
επιστημονικώς αποδεδειγμένες 
ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία, 
εφόσον η παρουσία τους εντός του 
τροφίμου είναι φυσική.

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.

Τα χαρακτηριστικά θρεπτικών συστατικών 
βασίζονται σε επιστημονικές γνώσεις 
σχετικά με τη διατροφή και δίαιτα, τις 
διαιτητικές ανάγκες ομάδων-στόχων 
εντός του πληθυσμού, και τη σχέση τους 
με την υγεία. 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.

Ειδικές εξαιρέσεις από την υποχρέωση να 
τηρούνται τα χαρακτηριστικά θρεπτικών 
συστατικών για τη χρήση ισχυρισμών για 
τις θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες και 
τροποποιήσεις για να λαμβάνονται υπόψη 
οι σχετικές επιστημονικές εξελίξεις 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 
2.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Η επιστημονική κρίση πρέπει να είναι η βάση για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών 
θρεπτικών συστατικών. Η αξιολόγηση εθνικών χαρακτηριστικών θρεπτικών συστατικών για 
τρόφιμα και κατηγορίες τροφίμων εκ μέρους της Επιτροπής με τη συμμετοχή της EFSA, των 
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κρατών μελών και των συμμετόχων είναι ο ακρογωνιαίος λίθος αυτού του κανονισμού. 

Τροπολογία:  Dorette Corbey, Genowefa Grabowska

Τροπολογία  124
Άρθρο  4, παράγραφος 1

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. 

1. Εντός 18 μηνών από την έγκριση 
του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
ορίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2, και 
με τη συμμετοχή εμπειρογνωμόνων εκ 
μέρους της Αρχής, 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:

Tα χαρακτηριστικά θρεπτικών συστατικών 
για τα τρόφιμα ή ορισμένες κατηγορίες 
τροφίμων καθορίζονται λαμβανομένων 
ιδιαιτέρως υπόψη:

α) λιπαρά, κορεσμένα λιπαρά οξέα, trans-
λιπαρά οξέα

- της ποσότητας ορισμένων θρεπτικών 
και άλλων ουσιών που περιέχονται στο 
τρόφιμο όπως λιπαρά, κορεσμένα 
λιπαρά οξέα, trans-λιπαρά οξέα, 
σάκχαρα, άλατα/νάτριο ·

β) σάκχαρα - της συμβολής και της σημασίας του 
τροφίμου (ή των κατηγοριών 
τροφίμων) σε σχέση με τη δίαιτα, 

γ) άλατα/νάτριο. - της συνολικής διαιτολογικής σύνθεσης 
του τροφίμου ή των κατηγοριών 
τροφίμων και της παρουσίας 
θρεπτικών στοιχείων που έχουν 
επιστημονικώς αποδεδειγμένες 
ευεργετικές επιδράσεις στην υγεία.

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 
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Η επιστημονική κρίση πρέπει να είναι η βάση για τον καθορισμό των χαρακτηριστικών 
θρεπτικών συστατικών. Η αξιολόγηση εθνικών χαρακτηριστικών θρεπτικών συστατικών για 
τρόφιμα και κατηγορίες τροφίμων εκ μέρους της Επιτροπής με τη συμμετοχή της EFSA, των 
κρατών μελών και των συμμετόχων είναι ο ακρογωνιαίος λίθος αυτού του κανονισμού. Αυτή η 
αρχή πρέπει να τηρείται για να χρησιμοποιούνται ισχυρισμοί θρεπτικών ή υγιεινών ιδιοτήτων.

Τροπολογία:  Αντώνιος Τρακατέλλης 

Τροπολογία  125
Άρθρο  4, παράγραφος 1

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. 

1. Εντός 18 μηνών από την έγκριση του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή ορίζει, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο 
άρθρο 23 παράγραφος 2 ειδικoύς κανόνες 
για τα διάφορα θρεπτικά συστατικά και το 
συνδυασμό τους οι οποίοι 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:

Οι παραπάνω κανόνες ορίζονται, 
ιδιαιτέρως, με την αναφορά στις ποσότητες 
των ακόλουθων θρεπτικών συστατικών που 
περιέχει το τρόφιμο:

α) λιπαρά, κορεσμένα λιπαρά οξέα, trans-
λιπαρά οξέα

α) λιπίδια  (λιπαρά, κορεσμένα λιπαρά οξέα, 
trans-λιπαρά οξέα, κλπ)
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(β) σάκχαρα (β) υδατάνθρακες
(γ) άλατα/νάτριο. (γ) άλατα/νάτριο.

(γa) στερόλες όπως η χοληστερόλη και 
άλλα
(γβ) ιχνοστοιχεία.

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.

Οι κανόνες περί 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 κανόνων περί 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.

Εξαιρέσεις και τροποποιήσεις για να 
λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές 
επιστημονικές εξελίξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Δεν υπάρχουν σήμερα ειδικά χαρακτηριστικά θρεπτικών συστατικών, κι αυτό γιατί ένα θρεπτικό 
συστατικό μπορεί να είναι ωφέλιμο εντός ορισμένης διατροφής ή να έχει αρνητική επίδραση 
στην υγεία, πράγμα που εξαρτάται από την ποσότητα στην οποία βρίσκεται στο τρόφιμο, στην 
ποσότητα του τροφίμου η οποία καταναλώνεται αλλά και από το πρόσωπο που την 
καταναλώνει (παιδιά, έφηβοι, ενήλικοι, έγκυοι, ηλικιωμένοι). Για παράδειγμα, η χοληστερόλη 
είναι απαραίτητο θρεπτικό συστατικό, διότι είναι βασικό για το σχηματισμό των κυτταρικών 
μεμβρανών. Ωστόσο σε μεγάλες ποσότητες και ιδίως όσον αφορά άτομα προχωρημένης ηλικίας 
(ηλικιωμένους) μπορεί να προκαλέσει αθηρωμάτωση. Το ίδιο ισχύει για τους υδατάνθρακες, τα 
ιχνοστοιχεία, το νάτριο και το κάλιο. Ως εκ τούτου επιδιώκουμε τη θέσπιση ειδικών κανόνων 
σύμφωνα με την επιστημονική γνώση, ώστε η παρασκευή των τροφίμων να ελέγχεται εντός 
λογικού πλαισίου στο βαθμό που αφορά τα θρεπτικά συστατικά.  
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Τροπολογία:  Frédérique Ries

Τροπολογία  126
Άρθρο  4, παράγραφος 1
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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.

Εντός 30 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:

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

(α) λιπαρά, κορεσμένα λιπαρά οξέα, trans-
λιπαρά οξέα

(β) σάκχαρα (β) σάκχαρα

(γ) άλατα/νάτριο. (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.

Τα χαρακτηριστικά θρεπτικών συστατικών 
βασίζονται σε επιστημονικές γνώσεις 
σχετικά με τη διατροφή, τις θρεπτικές 
ανάγκες των ομάδων στόχου του 
πληθυσμού 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, και τους 
επαγγελματίες για την υγεία.

Εξαιρέσεις και τροποποιήσεις για να 
λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές 
επιστημονικές εξελίξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

Εξαιρέσεις και τροποποιήσεις για να 
λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές 
επιστημονικές εξελίξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 23 παράγραφος 2. Κατά την 
έγκριση των εξαιρέσεων και 
τροποποιήσεων αυτών, η Επιτροπή 
συμβουλεύεται την Αρχή.

Or. fr
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Αιτιολόγηση 

Η προθεσμία των 30 μηνών είναι περισσότερο ρεαλιστική για να μπορέσει η Επιτροπή, σε 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων και όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, να καταρτίσει ειδικά θρεπτικά χαρακτηριστικά στα οποία ορισμένες 
κατηγορίες τροφίμων πρέπει να ανταποκρίνονται για να μπορούν να φέρουν την σήμανση 
ισχυρισμών θρεπτικών ή υγιεινών ιδιοτήτων.

Τροπολογία:  Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία  127
Άρθρο  4, παράγραφος 1, εδάφιο 1 και εδάφιο 2, εισαγωγικό τμήμα

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. 

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 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:

Tα χαρακτηριστικά θρεπτικών συστατικών
ορίζονται, ιδιαιτέρως, με την αναφορά στις 
ποσότητες των ακόλουθων θρεπτικών 
συστατικών που περιέχουν οι καθορισμένες 
κατηγορίες τροφίμων:

Or. en

Αιτιολόγηση 

Τα θρεπτικά χαρακτηριστικά  δεν εφαρμόζονται κατά κανόνα στα συμπληρώματα διατροφής. 
Ωστόσο η περιεκτικότητα σε λιπαρά ορισμένων συμπληρωμάτων αποτελούν τη βάση για 
τεκμηριωμένους ισχυρισμούς υγιεινών ιδιοτήτων (π.χ. μουρουνέλαιο). Ο στόχος της παραπάνω 
τροπολογίας είναι να εξαιρεθούν τα συμπληρώματα διατροφής που παρέχουν λιπαρά οξέα. 

Τροπολογία:  Renate Sommer

Τροπολογία  128
Άρθρο  4, παράγραφος 2

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
οι ισχυρισμοί θρεπτικών ιδιοτήτων που 
αναφέρονται στη μείωση των ποσοτήτων 
λιπαρών, κορεσμένων λιπαρών οξέων, 

διαγράφεται
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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.

Or. de

Τροπολογία:  Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία  129
Άρθρο  4, παράγραφος 2

2. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, οι ισχυρισμοί θρεπτικών 
ιδιοτήτων που αναφέρονται στη μείωση 
των ποσοτήτων λιπαρών, κορεσμένων 
λιπαρών οξέων, trans-λιπαρών οξέων και 
σακχάρων, αλάτων/νατρίου, επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι 
συμμορφώνονται με τους όρους του 
παρόντος κανονισμού.

2. Κατά παρέκκλιση από την 
παράγραφο 1, οι ισχυρισμοί θρεπτικών και 
υγιεινών ιδιοτήτων επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται με την προϋπόθεση ότι οι 
πληροφορίες για το συγκεκριμένο 
συστατικό οι οποίες υπερβαίνουν τα 
χαρακτηριστικά θρεπτικών συστατικών, 
παρουσιάζονται δίπλα στον ισχυρισμό 
θρεπτικών ή υγιεινών ιδιοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Αν μια εξαιρετική ιδιότητα ενός τροφίμου επιτρέπει στο προϊόν αυτό κάποιον ισχυρισμό, η 
ιδιότητα αυτή πρέπει να είναι επιτρεπτό να αναφέρεται, έστω και αν γίνεται υπέρβαση μέρους 
ενδεχόμενων χαρακτηριστικών θρεπτικών συστατικών. Σε τέτοια περίπτωση η απαίτηση 
επιτυγχάνεται και η απαίτηση πληροφόρησης σχετικά με τα τρόφιμα και τη θρεπτική τους αξία, 
αν το θρεπτικό συστατικό που ξεπερνά τα χαρακτηριστικά θρεπτικών συστατικών αναφέρεται 
σαφώς δίπλα στον ισχυρισμό θρεπτικών και υγιεινών ιδιοτήτων. 

Τροπολογία:  Martin Callanan

Τροπολογία  130
Άρθρο  4, παράγραφος 3

3. Για ποτά που περιέχουν οινόπνευμα 
άνω του 1.2% ανά όγκο δεν 
χρησιμοποιούνται:

διαγράφεται

(α) ισχυρισμοί υγιεινών ιδιοτήτων·
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(β) ισχυρισμοί θρεπτικών ιδιοτήτων, εκτός 
από αυτούς, που αναφέρονται σε μείωση 
της περιεκτικότητας οινοπνεύματος ή 
ενέργειας.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Οι ισχυρισμοί πρέπει να επιτρέπονται, εφόσον  είναι επιστημονικώς τεκμηριωμένοι και 
συμμορφώνονται με τις γενικές διαιτητικές αρχές που ορίζει η παρούσα πρόταση. 

Τροπολογία:  Horst Schnellhardt

Τροπολογία  131
Άρθρο  4, παράγραφος 3

3. Για ποτά που περιέχουν οινόπνευμα άνω 
του 1.2% ανά όγκο δεν χρησιμοποιούνται:

3. Για ποτά που περιέχουν οινόπνευμα άνω 
του 1.2% ανά όγκο δεν χρησιμοποιούνται 
ισχυρισμοί υγιεινών ιδιοτήτων με εξαίρεση 
τις επιστημονικώς τεκμηριωμένες 
διαπιστώσεις.

(α) ισχυρισμοί υγιεινών ιδιοτήτων· Για ποτά που περιέχουν οινόπνευμα δεν 
χρησιμοποιούνται ισχυρισμοί για θεραπεία, 
ανακούφιση, προφύλαξη ή πρόληψη 
ασθενειών ή ισχυρισμοί που δίδουν την 
εντύπωση ύπαρξης αυτών των ιδιοτήτων.

(β) ισχυρισμοί θρεπτικών ιδιοτήτων, εκτός 
από αυτούς, που αναφέρονται σε μείωση 
της περιεκτικότητας οινοπνεύματος ή 
ενέργειας.

Or. de
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Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με την οδηγία 2000/13/ΕΚ δεν επιτρέπονται επισημάνσεις που αναφέρονται σε 
ασθένειες. Η απαγόρευση αυτή εξακολουθεί να ισχύει. Ισχυρισμοί υγιεινών ιδιοτήτων 
αποκλείονται επίσης μέσω του εθελουσίου αυτοελέγχου. Η τροπολογία οριστικοποιεί την 
απαγόρευση της χρησιμοποίησης πραγματικών ισχυρισμών για τις υγιεινές ιδιότητες.

Ωστόσο, έχουν αποδειχθεί επιστημονικώς οι θετικές πτυχές της κατανάλωσης οινοπνεύματος με 
μέτρο, οι οποίες τελειώνουν εκεί που αρχίζει η κατάχρηση οινοπνεύματος. 

Χαρακτηρισμοί όπως χωνευτικό ή πικρό λικέρ είναι παραδοσιακοί χαρακτηρισμοί και δεν 
πρέπει να περιλαμβάνονται στην απαγόρευση του άρθρου 4, παράγραφος 3.  Η κατανάλωσή 
τους περιορίζεται στη συνετή κατανάλωση οινοπνεύματος, και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα 
παραδοσιακού γαστρονομικού πολιτισμού. Δεν ωθούν σε υπερβολική κατανάλωση 
οινοπνεύματος.

Τροπολογία:  Renate Sommer, Christa Klaß

Τροπολογία  132
Άρθρο  4, παράγραφος 3, σημείο (α)

α) ισχυρισμοί υγιεινών ιδιοτήτων· α) ισχυρισμοί υγιεινών ιδιοτήτων, 
εξαιρουμένων των ισχυρισμών που 
αναφέρονται σε διαπιστώσεις οι οποίες 
μπορούν να τεκμηριωθούν επιστημονικώς.

Or. de

Αιτιολόγηση 

Τα οινοπνευματώδη ποτά δεν πρέπει να φέρουν ετικέτες με ισχυρισμούς υγιεινών ιδιοτήτων. 
Ωστόσο, πρέπει να επιτρέπεται η αναγραφή ισχυρισμών υγιεινών ιδιοτήτων στα 
οινοπνευματώδη ποτά, όταν αυτές οι ιδιότητες μπορούν να τεκμηριωθούν επιστημονικώς, π.χ. 
κρασιά για διαβητικούς.

Τροπολογία:  Phillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Τροπολογία  133
Άρθρο  4, παράγραφος 3, σημείο (α)

α) ισχυρισμοί υγιεινών ιδιοτήτων· α) ισχυρισμοί υγιεινών ιδιοτήτων , εκτός 
από περιπτώσεις όπου στηρίζουν 
μηνύματα της εθνικής αρχής ή της 
Κοινότητας για τους κινδύνους 
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κατάχρησης του αλκοόλ·  

Or. en

Αιτιολόγηση 

Ο ορισμός του ισχυρισμού υγιεινών ιδιοτήτων θα μπορούσε να εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε 
μήνυμα για το αλκοόλ και την υγεία, θέτοντας ίσως σε κίνδυνο τις προειδοποιήσεις για τη 
διαφύλαξη της υγείας. Εξ ου και η ανάγκη να αποσαφηνιστεί η κατάσταση.

Τροπολογία:  María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, María Esther 
Herranz García, Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten

Τροπολογία  134
Άρθρο  4, παράγραφος 3, σημείο (β)

(β) ισχυρισμοί θρεπτικών ιδιοτήτων, εκτός 
από αυτούς, που αναφέρονται σε μείωση 
της περιεκτικότητας οινοπνεύματος ή 
ενέργειας.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να επιτρέπεται και για τα οινοπνευματώδη ποτά η διατύπωση ισχυρισμών θρεπτικών
ιδιοτήτων, εφόσον συμμορφώνονται με τον ορισμό που περιλαμβάνεται στο παράρτημα, καθώς 
και με την προϋπόθεση της υποχρεωτικής επισήμανσης των θρεπτικών ουσιών.

Τροπολογία:  Phillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Τροπολογία  135
Άρθρο  4, παράγραφος 3, σημείο (β)

(β) ισχυρισμοί θρεπτικών ιδιοτήτων, εκτός 
από αυτούς, που αναφέρονται σε μείωση 
της περιεκτικότητας οινοπνεύματος ή 
ενέργειας.

(β) ισχυρισμοί θρεπτικών ιδιοτήτων, εκτός 
αν συνοδεύονται από πλήρη κατάλογο 
συστατικών ή σχετικές πληροφορίες που 
αφορούν τα αλλεργιογόνα.

Or. en
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Αιτιολόγηση 

 Για ορισμένους καταναλωτές δεν είναι απλώς αξιόλογο αλλά ακόμη και απαραίτητο να 
διαθέτουν πληροφορίες σχετικά με τις θρεπτικές ιδιότητες των οινοπνευματωδών ποτών, λ.χ. 
μπύρα χωρίς την προσθήκη γλουτένης. Θα πρέπει να επιτρέπεται στα αλκοολούχα ποτά να 
χρησιμοποιούν ισχυρισμούς θρεπτικών ιδιοτήτων, εφόσον πληρούν τον ορισμό του 
παραρτήματος, τηρούν την υποχρέωση της υποχρεωτικής επισήμανσης θρεπτικών συστατικών 
και αναφέρουν στην επισήμανση τα συστατικά. 

Τροπολογία:  Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten, Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika 
Tamara Liotard

Τροπολογία  136
Άρθρο  4, παράγραφος 3, εδάφιο 1 α (νέο)

Η εν λόγω απαγόρευση δεν αφορά τα 
συμπληρώματα διατροφής που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/46 
εάν η περιεκτικότητα του προϊόντος σε 
οινόπνευμα οφείλεται αποκλειστικά σε 
λόγους συντήρησης και/ή εκχύλισης και η 
επισήμανση αναφέρει ρητώς ότι το προϊόν 
"πρέπει να καταναλώνεται σε μικρές, 
σαφώς καθορισμένες ποσότητες".
1 ΕΕ L 183, 12.7.2002, σελ. 51.

Or. en

Τροπολογία:  Renate Sommer, Martin Callanan

Τροπολογία  137
Άρθρο  4, παράγραφος 4

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.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία:  Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία  138
Άρθρο  4, παράγραφος 4 α (νέα)

4a. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν 
συγκεκριμένες εξαιρέσεις από τους 
περιορισμούς που ορίζει το παρόν άρθρο, 
εφόσον τα αντίστοιχα προϊόντα είναι 
κατοχυρωμένα στην αγορά, όταν τίθεται σε 
ισχύ ο παρών κανονισμός και 
συμμορφώνονται με τους εναπομένοντες 
όρους. 

Or. en

Αιτιολόγηση 

Ορισμένοι ισχυρισμοί θρεπτικών και υγιεινών ιδιοτήτων σε τρόφιμα ή κατηγορίες τροφίμων οι 
οποίες, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 3, δεν θα επιτρέπεται πλέον να προβαίνουν σε 
τέτοιους ισχυρισμούς έχουν εδραιωθεί στις αγορές των κρατών μελών εδώ και χρόνια ή 
δεκαετίες και έχουν έτσι καταστεί αντικείμενα “πολιτισμικής αξίας”. Σε τέτοιες περιπτώσεις 
είναι επομένως αναγκαίο να επαφίεται στα κράτη μέλη να εκχωρούν εξαιρέσεις, εφόσον οι 
αντίστοιχοι ισχυρισμοί είναι αληθείς και όχι παραπλανητικοί. 

Τροπολογία:  Niels Busk, Chris Davies, Dan Jørgensen

Τροπολογία  139
Άρθρο  4, παράγραφος 4 α (νέα)

4a. Οι ισχυρισμοί θρεπτικών και υγιεινών 
ιδιοτήτων δεν θα επιτρέπονται στα 
τρόφιμα για βρέφη και μικρά παιδιά, εκτός 
αν υπάρχει ειδική πρόβλεψη από διάταξη 
της οδηγίας του Συμβουλίου αριθ. 
89/398/ΕΟΚ της 3ης Μαΐου σχετικά με την 
αμοιβαία προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών όσον αφορά τα τρόφιμα για 
ιδιαίτερες θρεπτικές χρήσεις1 και τις 
οδηγίες εφαρμογής της.  
1 ΕΕ L 186, 30.6.1989, σελ. 27.
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Or. en

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα πρόταση ευθυγραμμίζεται με τις κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση των 
ισχυρισμών περί θρεπτικών και υγιεινών ιδιοτήτων, όπως εγκρίθηκε το 2004. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να αποδοθεί στα τρόφιμα για βρέφη και μικρά παιδιά, για να διασφαλιστεί η 
καλή υγεία και ανάπτυξή τους.  Για τα τρόφιμα για βρέφη και μικρά παιδιά κάτω των 3 ετών 
υπάρχουν επομένως ιδιαίτερες ρυθμίσεις. Είναι σημαντικό να μην “εξαφανιστούν” οι 
συμβουλές από τις δημόσιες υγειονομικές αρχές για αυτή την ευπαθή ομάδα λόγω της εντατικής 
διαφήμισης των προϊόντων, πράγμα που θα οδηγήσει στην παραπλάνηση των γονέων. 

Τροπολογία:  Anja Weisgerber

Τροπολογία  140
Άρθρο  4, παράγραφος 4 α (νέα)

4a. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
1, επιτρέπεται η χρησιμοποίηση 
ισχυρισμών για τις θρεπτικές ιδιότητες που 
αναφέρουν ότι ένα συγκεκριμένο θρεπτικό 
συστατικό ή άλλη ουσία, ενδεχομένως σε 
ορισμένη ποσότητα, περιέχεται στο 
τρόφιμο ("με...").

Or. de

Αιτιολόγηση 

Ισχυρισμοί για τις θρεπτικές ιδιότητες που αναφέρουν με ακρίβεια και ουδετερότητα την απλή 
παρουσία μιας ουσίας σε ένα προϊόν ανήκουν στην κατηγορία των πληροφοριών για τους 
καταναλωτές και επομένως συμβάλλουν στην ενημέρωσή του.

Τα θρεπτικά χαρακτηριστικά δεν πρέπει να σημαίνουν ότι αληθείς, επιστημονικώς 
τεκμηριωμένοι, όχι παραπλανητικοί και κατανοητοί ισχυρισμοί δεν παρέχονται στους 
καταναλωτές.

Τροπολογία:  Dorette Corbey

Τροπολογία  141
Άρθρο  4 α (νέο)

Άρθρο 4α Ένδειξη ποιότητας
Βάσει των θρεπτικών χαρακτηριστικών 
και κατόπιν διαβουλεύσεων με την EFSA, 
η Επιτροπή δημιουργεί ένδειξη ποιότητας 
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για τρόφιμα στην οποία περιλαμβάνεται η 
περιεκτικότητα του τροφίμου σε σάκχαρα, 
άλατα/νάτριο, κορεσμένα λιπαρά, trans-
λιπαρά οξέα και άλλα θρεπτικά συστατικά 
(βιταμίνες, ανόργανα άλατα και ίνες). Η 
ένδειξη ποιότητας παριστάνεται με ένα 
απλό και εύκολα κατανοητό σύμβολο διά 
του οποίου μπορεί να γίνεται διάκριση 
μεταξύ διαφόρων επιπέδων ποιότητας. Οι 
παραγωγοί τροφίμων μπορούν να 
χρησιμοποιούν αυτό το σύμβολο για να 
επισημαίνουν την ποιότητα του προϊόντος 
τους. Εάν διατυπωθεί σχετικό 
αιτιολογημένο αίτημα, η Ευρωπαϊκή Αρχή 
για την Ασφάλεια των Τροφίμων εξετάζει 
κατά πόσον η ένδειξη ποιότητας ενός 
τροφίμου είναι ακριβής.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η βιομηχανία τροφίμων ισχυρίζεται ότι δεν υπάρχει "καλό " και "κακό" τρόφιμο - αυτό που 
είναι σημαντικό είναι οι σωστές διατροφικές συνήθειες. Ωστόσο, είναι απολύτως δυνατό να 
υπάρχει διαφορά ποιότητας μεταξύ διαφόρων τροφίμων: υπάρχουν τρόφιμα καλύτερης και 
χειρότερης ποιότητας. Οι καταναλωτές χρειάζονται σαφώς αντικειμενικές και εύκολα 
προσβάσιμες πληροφορίες για την ποιότητα του τροφίμου που αγοράζουν. Χρησιμοποιούνται 
διάφορα σύμβολα, αλλά χρειάζεται ένα σαφώς αναγνωρίσιμο σύμβολο. Για το σκοπό αυτό 
πρέπει να σχεδιασθεί ένα σύμβολο το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα ταξινόμησης των τροφίμων 
με σειρά ποιότητας (π.χ. ένα σύστημα με σύμβολα:  ή ). Ένα σύμβολο ή ένας δείκτης 
ποιότητας θα καταστήσει αμέσως σαφές εάν (επί παραδείγματι) το συσκευασμένο χορτοφαγικό 
σάντουιτς είναι καλή αγορά ή όχι από διατροφική άποψη. Αυτή η ένδειξη ποιότητας μπορεί να 
είναι ένα σημαντικό μέσο στον αγώνα κατά των εκφυλιστικών ασθενειών, όπως είναι οι 
καρδιοαγγειακές παθήσεις και ο καρκίνος. 

Λαμβανομένης υπόψη της προόδου των επιστημονικών γνώσεων, δεν ενδείκνυται να καταστεί 
υποχρεωτική η χρήση του συμβόλου σε αυτήν τη φάση. Ωστόσο, οι παραγωγοί τροφίμων 
υψηλής ποιότητας θα είναι μάλλον πρόθυμοι να τοποθετήσουν εθελοντικά την ένδειξη αυτή στα 
προϊόντα τους. Η κατάχρηση του συστήματος (υπερεκτίμηση της ποιότητας) θα ζημιώσει την 
αξιοπιστία του παραγωγού για μακρό χρόνο και για το λόγο αυτό υπάρχει ελπίδα ότι δεν θα 
υπάρξουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Ταυτόχρονα, οι παραγωγοί τροφίμων θα επιθυμούν να 
λάβουν τα προϊόντα τους την υψηλότερη δυνατή θέση στην ταξινόμηση και για το λόγο αυτό θα 
προσπαθήσουν να βελτιώσουν την ποιότητά τους. Η καινοτομία θα αποβεί προς όφελος τόσο 
της ευρωπαϊκής βιομηχανίας όσο και της δημόσιας υγείας.
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Τροπολογία:  John Bowis

Τροπολογία  142
Άρθρο  5, παράγραφος 1, σημείο (α)

(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) η ουσία που περιέχεται, δεν 
περιέχεται ή περιέχεται με μειωμένη 
ποσότητα όσον αφορά τον ισχυρισμό που 
χρησιμοποιείται να έχει αποδεδειγμένα την 
κατά τον ισχυρισμό ευεργετική θρεπτική ή 
φυσιολογική επίδραση, σύμφωνα με 
αποδεκτές επιστημονικές γνώσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση 

Ο όρος “γενικώς αποδεκτά δεδομένα” δεν έχει οριστεί. Η τροπολογία επιδιώκει να 
αποσαφηνίσει αυτό το σημείο. 

Τροπολογία:  Avril Doyle

Τροπολογία  143
Άρθρο  5, παράγραφος 1, σημείο (εα) (νέο)

(εα)  μολονότι περιλαμβάνει την ουσία για 
την οποία χρησιμοποιείται ο ισχυρισμός, 
τα γενικά χαρακτηριστικά του εν λόγω 
προϊόντος τροφίμου έχουν ευεργετικές 
θρεπτικές ιδιότητες για τον καταναλωτή.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Μολονότι ο παρών κανονισμός καθορίζει τους όρους για τη χρησιμοποίηση πολλών 
ισχυρισμών θρεπτικών ιδιοτήτων, όπως είναι "χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά", οι 
ισχυρισμοί θρεπτικών ιδιοτήτων θα πρέπει να επιτρέπονται μόνον εάν το γενικό περιεχόμενο 
του τροφίμου έχει θρεπτική αξία..

Τροπολογία:  Avril Doyle

Τροπολογία  144
Άρθρο  5, παράγραφος 2

2. Η χρήση ισχυρισμών θρεπτικών και 
υγιεινών ιδιοτήτων επιτρέπεται μόνον εάν 

διαγράφεται
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ο μέσος καταναλωτής αναμένεται να 
κατανοήσει τις ευεργετικές επιδράσεις 
όπως διατυπώνονται στον ισχυρισμό.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Οι ισχυρισμοί που δεν είναι κατανοητοί για τον καταναλωτή, είναι παραπλανητικοί και 
διέπονται, συνεπώς, από την οδηγία 84/450/ΕΟΚ σχετικά με την παραπλανητική διαφήμιση. 
Επίσης, οι ισχυρισμοί είτε θα πρέπει να περιλαμβάνονται σε κατάλογο είτε να εγκρίνονται από 
την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA) η οποία αποφασίζει σχετικά με 
τη χρήση του ισχυρισμού. Για το λόγο αυτό, δεν απαιτείται να περιληφθεί στο πλαίσιο αυτό 
ειδική διάταξη σχετικά με την απαγόρευση των εν λόγω ισχυρισμών.

Τροπολογία:  Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία  145
Άρθρο  5, παράγραφος 3

3. Οι ισχυρισμοί θρεπτικών και 
υγιεινών ιδιοτήτων αναφέρονται σε τρόφιμα 
έτοιμα προς κατανάλωση σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή.

3. Οι ισχυρισμοί θρεπτικών και 
υγιεινών ιδιοτήτων αναφέρονται σε τρόφιμα
στη μορφή που παρουσιάζονται προς 
πώληση, και όχι σε μεμονωμένα συστατικά 
που χρησιμοποιούνται επιπροσθέτως στην 
παρασκευή των τροφίμων πριν από την 
κατανάλωση.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Το σχέδιο κανονισμού δεν καλύπτει επαρκώς ισχυρισμούς που σχετίζονται με συστατικό που 
έχει χρησιμοποιηθεί στην παρασκευή τροφίμου, αλλά τα τρόφιμα αυτά καθαυτά. Ως παράδειγμα 
μπορούν να αναφερθούν ισχυρισμοί που χρησιμοποιούνται για δημητριακά που προορίζονται 
για το πρωινό, όσον αφορά τις ευεργετικές ιδιότητες του ασβεστίου που σχετίζεται με το γάλα 
που προσθέτει ο καταναλωτής στα δημητριακά και όχι των δημητριακών αυτών καθαυτών. 
Αυτές οι μορφές ισχυρισμών δεν θα πρέπει να επιτρέπονται δεδομένου ότι ο καταναλωτής δεν 
έχει κανένα λόγο να αγοράσει το προϊόν αυτό για τις ισχυριζόμενες ευεργετικές ιδιότητες.

Τροπολογία:  Frédérique Ries

Τροπολογία  146
Άρθρο  6, παράγραφος 1
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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 γενικώς αποδεκτές 
επιστημονικές γνώσεις ή, εφόσον η 
κατηγορία των προϊόντων το 
δικαιολογήσει, σε δεδομένα που 
προέρχονται από την παράδοση.

Or. fr

Αιτιολόγηση 

Υφίστανται ορισμένες κατηγορίες τροφίμων οι θετικές ιδιότητες των οποίων βασίζονται σε 
αναγνωρισμένες χρήσεις. Ως προς την απόδειξη του ισχυρισμού, ένα σύστημα που βασίζεται 
αποκλειστικά σε επιστημονικά δεδομένα δεν είναι αναπροσαρμοσμένο στα γεωργικά προϊόντα 
όπως είναι αυτά που έχουν ως βάση τα φυτά. Οι γνώσεις που προέρχονται από τις εμπειρίες, 
την παράδοση, πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη. Τούτο δε έχει γίνει αποδεκτό προσφάτως 
για τα παραδοσιακά ιατρικά φάρμακα με βάση τα φυτά (Οδηγία 2004/24/ΕΚ), για τα οποία 
ειδική απλοποιημένη διαδικασία καταγραφής έχει προβλεφθεί, στην οποία δεν χρειάζεται να 
αποδειχθεί η κλινική αποτελεσματικότητα, καθότι αυτή είναι πιθανή βάσει της μακρόχρονης 
χρήσης τους και των σχετικών εμπειριών.

Τροπολογία:  Françoise Grossetête

Τροπολογία  147
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 αποδεκτά 
επιστημονικά στοιχεία, ή, εάν η κατηγορία 
των προϊόντων το δικαιολογήσει, σε 
δεδομένα που προέρχονται από την 
παράδοση και δικαιολογούνται από 
παρόμοια δεδομένα.

Or. fr

Αιτιολόγηση 

Υφίστανται προϊόντα για τα οποία δικαιολογείται οι παραδόσεις να λαμβάνονται υπόψη.



AM\555844EL.doc 91/209 PE 353.660v01-00

EL

Τροπολογία:  John Bowis, Martin Callanan

Τροπολογία  148
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 αποδεκτές 
επιστημονικές γνώσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Ο όρος “γενικώς αποδεκτά στοιχεία” δεν έχει αποσαφηνιστεί, επομένως  ανησυχούμε για το 
πώς μπορεί να ερμηνευθεί. Η διαδικασία τεκμηρίωσης πρέπει να εξετάζει τη βαρύτητα των 
στοιχείων και το ισοζύγιο των πιθανοτήτων να ισχύει η σχέση μεταξύ ενός τροφίμου ή 
συστατικού τροφίμου και  ωφέλειας για την υγεία. Οι παρούσες προτάσεις της ΕΕ δεν 
αντιμετωπίζουν τα ζητήματα της κοινώς αποδεκτής επιστήμης και της ανερχόμενης επιστήμης. 
Χρειάζεται ειδική διάταξη για τους ισχυρισμούς που αφορούν οφέλη για την υγεία σε 
πρωιμότερο στάδιο κατά τη διαδικασία ανακάλυψης αλλιώς κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 
αναστείλει ή να επιβραδύνει τις ερευνητικές πρωτοβουλίες. Πρέπει να αναπτύξουμε την 
κατάλληλη γλώσσα των ισχυρισμών, μεταξύ άλλων τη χρήση ρημάτων (π.χ. «ενδέχεται να», 
«μπορεί να», «πρόκειται να») και τη χρήση της ορολογίας του ΠΟΥ/WCRF:  ‘convincing’ 
(πειστικά), ‘probable’ (ενδεχόμενα),‘possible’ (πιθανά), ‘insufficient’ (ανεπαρκή) επίπεδα 
στοιχείων. Για να ληφθούν τα παραπάνω υπόψη προτείνουμε τον όρο  «αποδεκτές 
επιστημονικές γνώσεις».

Τροπολογία:  Holger Krahmer, Jules Maaten

Τροπολογία  149
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 αναγνωρισμένα 
επιστημονικά πορίσματα.

Or. de

Αιτιολόγηση 

Είναι αυτονόητο ότι οι ισχυρισμοί πρέπει να βασίζονται σε "αναγνωρισμένα επιστημονικά 
πορίσματα". Κατά κανόνα, στην επιστήμη δεν υπάρχουν γενικά αποδεκτά επιστημονικά στοιχεία 
ή πορίσματα. 
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Τροπολογία:  Urszula Krupa

Τροπολογία  150
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, με επίπεδο 
τεκμηρίωσης ανάλογο προς την κατά τον 
ισχυρισμό ωφέλεια.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Η απαιτούμενη επιστημονική τεκμηρίωση του ισχυρισμού πρέπει να είναι ανάλογη προς τα 
οφέλη που δηλώνονται στον ισχυρισμό.  Κατά την έγκριση των μεμονωμένων ισχυρισμών η 
EFSA εξετάζει τις επιστημονικές γνώσεις που αφορούν τις επιπτώσεις συγκεκριμένων 
ουσιών/προϊόντων επί του ανθρώπινου σώματος. Η EFSA αναπτύσσει επίσης κατευθυντήριες 
γραμμές σχετικά με την απαιτούμενη θεμελίωση βάσει στοιχείων την οποία απαιτεί η 
διαδικασία εγκρίσεως.

Τροπολογία:  Frédérique Ries

Τροπολογία  151
Άρθρο  6, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Το επίπεδο της απόδειξης πρέπει να 
είναι ανάλογο προς τη φύση του 
ισχυρισμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ότι η αρχή  της αναλογικότητας εφαρμόζεται και στο 
επίπεδο της απόδειξης των ισχυρισμών. Πράγματι, χωρίς αυτήν την αρχή της αναλογικότητας, 
το κόστος της απόδειξης θα αποτελούσε σύντομα ανυπέρβλητο εμπόδιο για την μεγάλη 
πλειοψηφία των ΜΜΕ.

Τροπολογία:  Frédérique Ries

Τροπολογία  152
Άρθρο  6, παράγραφος 1 β (νέα)
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1β. Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με 
την φύση της απόδειξης που πρέπει να 
υποβληθεί από τους παράγοντες καθώς και 
τα στοιχεία αναφοράς για την αξιολόγηση 
των αποδείξεων θα καταρτιστούν από την 
Αρχή το αργότερο έξη μήνες πριν από την 
θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού.

Or. fr

Τροπολογία:  Urszula Krupa

Τροπολογία  153
Άρθρο  6, παράγραφος 1 β (νέα)

1β. Οι κατευθυντήριες γραμμές 
θεσπίζονται εκ μέρους της Αρχής σε σχέση 
με τον τύπο της επιστημονικής 
τεκμηρίωσης που πρέπει να έχει μια 
επιχείρηση στον τομέα των τροφίμων για
να αιτιολογεί τη χρήση ισχυρισμού 
θρεπτικών ή υγιεινών ιδιοτήτων, με το 
απαιτούμενο επίπεδο στοιχείων να είναι 
ανάλογο προς το χρησιμοποιούμενο 
ισχυρισμό.

Or. en

Τροπολογία:  Ευαγγελία Τζαμπάζη 

Τροπολογία  154
Άρθρο  6, παράγραφος 2

2. Ο υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων που 
προβαίνει σε ισχυρισμό για τις θρεπτικές ή 
υγιεινές ιδιότητες αιτιολογεί τη χρήση αυτού 
του ισχυρισμού.

2. Ο υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων που 
προβαίνει σε ισχυρισμό για τις θρεπτικές ή 
υγιεινές ιδιότητες αποδεικνύει τη χρήση 
αυτού του ισχυρισμού.

Or. el
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Αιτιολόγηση 

Δεν αρκεί η απλή αιτιολόγηση, αλλά απαιτείται επιστημονική απόδειξη.

Τροπολογία:  Anne Ferreira

Τροπολογία  155
Άρθρο  6, παράγραφος 2

2. Ο υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων 
που προβαίνει σε ισχυρισμό για τις 
θρεπτικές ή υγιεινές ιδιότητες αιτιολογεί τη 
χρήση αυτού του ισχυρισμού.

2. Ο υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων 
που προβαίνει σε ισχυρισμό για τις 
θρεπτικές ή υγιεινές ιδιότητες αιτιολογεί τη 
χρήση αυτού του ισχυρισμού. Για την 
επίτευξη του σκοπού αυτού, διαθέτει 
πάντοτε τις επιστημονικές μελέτες που έχει 
χρησιμοποιήσει για την αιτιολόγηση του 
ισχυρισμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση 

Τα επιστημονικά δεδομένα αποτελούν την κυριότερη πτυχή της έγκρισης των ισχυρισμών. Κατά 
συνέπεια, ο υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων που χρησιμοποιεί έναν ισχυρισμό για προϊόν 
διατροφής οφείλει να διαθέτει στις αρχές τις επιστημονικές μελέτες που δικαιολογούν την χρήση 
του ισχυρισμού.

Τροπολογία:  Anne Ferreira

Τροπολογία  156
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.

3. Η αρχή και οι αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών ζητούν από τη στιγμή που το 
θεωρούν πρόσφορο, 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. Ο 
υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων τα 
διαβιβάζει χωρίς αναβολή στην Αρχή και 
στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών.

Or. fr
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Αιτιολόγηση 

Τα επιστημονικά δεδομένα αποτελούν την κυριότερη πτυχή της έγκρισης των ισχυρισμών. Κατά 
συνέπεια, ο υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων που χρησιμοποιεί έναν ισχυρισμό για προϊόν 
διατροφής οφείλει να διαθέτει στις αρχές τις επιστημονικές μελέτες που δικαιολογούν την χρήση 
του ισχυρισμού.

Η δυνατότητα να ζητηθούν αυτές οι επιστημονικές εργασίες δεν πρέπει να δίδεται αποκλειστικά 
στα κράτη μέλη, αλλά και στην Αρχή, υπό το φως του ρόλου που διαδραματίζει στην διαδικασία 
αξιολόγησης των αιτήσεων χρήσης και/ή έγκρισης των ισχυρισμών.

Τροπολογία:  Urszula Krupa

Τροπολογία 157
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.

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 
της γνώσης που αποδεικνύει τη 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

Or. en

Τροπολογία:  Avril Doyle

Τροπολογία  158
Άρθρο  7

1. Η χρήση ισχυρισμών περί θρεπτικών ή 
υγιεινών ιδιοτήτων δεν συμβάλλει στην 
κάλυψη του συνόλου θρεπτικών ιδιοτήτων 
ενός τροφίμου. Γι’ αυτό το σκοπό 
παρέχεται πληροφόρηση που διευκολύνει 
τον καταναλωτή να καταλάβει τη σχέση 
του τροφίμου που φέρει τον εν λόγω 
ισχυρισμό με την καθημερινή του 
διατροφή.
Αυτή η πληροφόρηση συνίσταται στα εξής:

Όταν υπάρχει ισχυρισμός για τις θρεπτικές ή 
υγιεινές ιδιότητες των τροφίμων, με 

(α) Όταν υπάρχει ισχυρισμός για τις 
θρεπτικές ή υγιεινές ιδιότητες των 
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εξαίρεση τη γενική διαφήμιση, οι 
πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τις 
θρεπτικές ιδιότητες πρέπει να είναι 
σύμφωνες με την οδηγία 90/496/ΕΟΚ.

τροφίμων, με εξαίρεση τη γενική διαφήμιση, 
οι πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με 
τις θρεπτικές ιδιότητες πρέπει να είναι 
σύμφωνες με την οδηγία 90/496/ΕΟΚ.

Για ισχυρισμούς όσον αφορά την υγεία, οι 
πληροφορίες που παρέχονται πρέπει να είναι 
αυτές της ομάδας 2, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 
90/496/ΕΟΚ.

(β) Για ισχυρισμούς όσον αφορά την υγεία, 
οι πληροφορίες που παρέχονται πρέπει να 
είναι αυτές της ομάδας 2, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 
90/496/ΕΟΚ.

Επιπροσθέτως, και ανάλογα την 
περίπτωση, η ποσότητα ή οι ποσότητες της 
ουσίας ή των ουσιών στις οποίες αναφέρεται 
ο ισχυρισμός για τις θρεπτικές ή υγιεινές 
ιδιότητες των τροφίμων, και που δεν 
εμφανίζονται στην επισήμανση για τις 
θρεπτικές ιδιότητες, αναφέρονται 
παραπλήσια από τις πληροφορίες για τις 
θρεπτικές ιδιότητες.

Επιπροσθέτως, οι ακόλουθες πληροφορίες 
παρουσιάζονται κοντά στις πληροφορίες 
για τα θρεπτικά συστατικά:

(a) η ποσότητα ή οι ποσότητες της ουσίας ή 
των ουσιών στις οποίες αναφέρεται ο 
ισχυρισμός για τις θρεπτικές ή υγιεινές 
ιδιότητες των τροφίμων, και που δεν 
εμφανίζονται στην επισήμανση για τις 
θρεπτικές ιδιότητες· και

(β) πληροφορίες σχετικά με τη συμβολή 
του τροφίμου που φέρει τους εν λόγω 
ισχυρισμούς στο πλαίσιο μιας 
ισορροπημένης διατροφής. Αυτές οι 
πληροφορίες παρέχονται με τη δήλωση της 
ποσότητας θρεπτικών ή άλλων ουσιών στο 
τρόφιμο που φέρει τον ισχυρισμό σε σχέση 
με τις ημερήσιες τιμές αναφοράς ως προς 
τη λήψη για το εν λόγω θρεπτικό 
συσταστικό/τα εν λόγω θρεπτικά 
συστατικά ή την εν λόγω ουσία/τις εν λόγω 
ουσίες όπως θεσπίζει η διαδικασία την 
οποία ορίζει το άρθρο 4.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Οι ισχυρισμοί θρεπτικών και υγιεινών ιδιοτήτων παρέχουν στους καταναλωτές πολύτιμες 
πληροφορίες σχετικά με την παρουσία ή απουσία μεμονωμένων θρεπτικών συστατικών (ή 
άλλων ουσιών) στο τρόφιμο ή/και σχετικά με τα οφέλη για την υγεία που μπορεί να προκύψουν 
από την κατανάλωση του εν λόγω τροφίμου. Ωστόσο, για να αποφύγουμε την κάλυψη του 
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συνόλου των θρεπτικών ιδιοτήτων ενός τροφίμου, είναι σημαντικότατο να παρέχονται τους 
καταναλωτές επαρκείς πληροφορίες σχετικά με το πώς μεμονωμένα τρόφιμα, και ιδίως αυτά 
που φέρουν ισχυρισμούς, εντάσσονται στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης διατροφής.

Τροπολογία:  John Bowis, Dagmar Roth-Behrendt, Jules Maaten

Τροπολογία  159
Άρθρο  7, παράγραφος 1

Όταν υπάρχει ισχυρισμός για τις θρεπτικές ή 
υγιεινές ιδιότητες των τροφίμων, με 
εξαίρεση τη γενική διαφήμιση, οι 
πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τις 
θρεπτικές ιδιότητες πρέπει να είναι 
σύμφωνες με την οδηγία 90/496/ΕΟΚ.

Όταν υπάρχει ισχυρισμός για τις θρεπτικές ή 
υγιεινές ιδιότητες των τροφίμων, με 
εξαίρεση τη γενική διαφήμιση, οι 
πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με τις 
θρεπτικές ιδιότητες πρέπει να είναι 
σύμφωνες με την οδηγία 90/496/ΕΟΚ ή,  
προκειμένου για τα συμπληρώματα 
διατροφής, με την οδηγία 2002/46/ΕΚ περί 
συμπληρωμάτων διατροφής.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Η οδηγία 90/496/ΕΟΚ σχετικά με την επισήμανση θρεπτικών ιδιοτήτων δεν μπορεί να 
εφαρμοσθεί στα συμπληρώματα διατροφής, τα οποία καλύπτει η οδηγία 2002/46/ΕΚ σχετικά με 
τα συμπληρώματα διατροφής. Για να διασφαλισθεί η συνεκτικότητα και να ληφθεί υπόψη ο 
συγκεκριμένος χαρακτήρας των συμπληρωμάτων διατροφής, είναι σκόπιμη μια αναφορά στην 
οδηγία 2002/46/ΕΚ.

Τροπολογία:  Αντώνιος Τρακατέλλης 

Τροπολογία  160
Άρθρο  7, παράγραφος 1 α (νέα)

Επιπλέον, πρέπει να επιδιώκεται η 
αναφορά της ενεργειακής αξίας και της 
περιεκτικότητας σε τροφικές ουσίες ή και 
συστατικών ανά συσκευασία ή ανά μερίδα 
για τη διευκόλυνση του καταναλωτή.

Or. el

Αιτιολόγηση 

Η αναγραφή της ενεργειακής αξίας και της περιεκτικότητας σε τροφικές ουσίες ή και 
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συστατικών ανά συσκευασία ή ανά μερίδα διευκολύνουν την πληροφόρηση του καταναλωτή. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και οι πιο "διαβασμένοι" καταναλωτές πολλές φορές 
δυσκολεύονται να κατανοήσουν τις αναγραφόμενες ενδείξεις ή και τους ισχυρισμούς. Επιπλέον, 
η δυνατότητα κατανόησης των ισχυρισμών από τους καταναλωτές θα πρέπει να ενισχυθεί διότι 
συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των προτεινόμενων μέτρων.

Τροπολογία:  Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, Phillip 
Whitehead, Linda McAvan

Τροπολογία  161
Άρθρο  7, παράγραφος 2

Για ισχυρισμούς όσον αφορά την υγεία, οι 
πληροφορίες που παρέχονται πρέπει να είναι 
αυτές της ομάδας 2, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 
90/496/ΕΟΚ.

Για ισχυρισμούς θρεπτικών και υγιεινών 
ιδιοτήτων, οι πληροφορίες που παρέχονται 
πρέπει να είναι αυτές της ομάδας 2, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 90/496/ΕΟΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Η πλήρης επισήμανση είναι εξίσου αναγκαία για τους ισχυρισμούς τόσο των θρεπτικών όσο και 
των υγιεινών ιδιοτήτων, ώστε να παρέχεται η καλύτερη δυνατή πληροφόρηση στους 
καταναλωτές.

Τροπολογία:  Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία  162
Άρθρο  7, παράγραφος 3 α (νέα)

Πρέπει να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ του 
φυσικού περιεχομένου και του πρόσθετου 
περιεχομένου των ουσιών στις οποίες 
αναφέρονται αυτοί οι ισχυρισμοί, ιδίως 
στην περίπτωση των βιταμινών.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Στις επισημάνσεις δεν γίνεται συνήθως διάκριση μεταξύ φυσικού και πρόσθετου περιεχομένου 
ορισμένων ουσιών όπως οι βιταμίνες, πράγμα που είναι ωστόσο σημαντικό κριτήριο για μια 
συνειδητή επιλογή.
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Τροπολογία:  Phillip Whitehead, Linda McAvan

Τροπολογία  163
Άρθρο  7, παράγραφος 3 α (νέα)

Πρέπει να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ του 
φυσικού περιεχομένου και του πρόσθετου 
περιεχομένου των ουσιών στις οποίες 
αναφέρονται αυτοί οι ισχυρισμοί.

Or. en

Τροπολογία:  Jules Maaten, Holger Krahmer

Τροπολογία  164
Άρθρο  8

Άρθρο  8 διαγράφεται
Ειδικές συνθήκες

1. Οι ισχυρισμοί για τις θρεπτικές 
ιδιότητες επιτρέπονται μόνο εάν είναι 
σύμφωνοι με τον παρόντα κανονισμό και 
με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 
παράρτημα.
2. Τροποποιήσεις ως προς το 
παράρτημα θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 23 
παρ. 2 και, όπου ενδείκνυται, ύστερα από 
διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Αρχή για 
την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Η διαμόρφωση των ισχυρισμών περί θρεπτικών ιδιοτήτων πρέπει να ανήκει στην ευθύνη της 
βιομηχανίας τροφίμων. Οι όροι με τους οποίους  πρέπει να συμμορφώνονται οι εν λόγω 
ισχυρισμοί πρέπει να περιγραφούν στο πλαίσιο της επικείμενης πρότασης σχετικά με την 
επισήμανση θρεπτικών ιδιοτήτων.
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Τροπολογία:  Jules Maaten

Τροπολογία  165
Άρθρο  8, παράγραφοι 1, 1 α (νέα) και 1 β (νέα)

1. Οι ισχυρισμοί για τις θρεπτικές 
ιδιότητες επιτρέπονται μόνο εάν είναι 
σύμφωνοι με τον παρόντα κανονισμό και με 
τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 
παράρτημα.

1. Οι ισχυρισμοί για τις θρεπτικές 
ιδιότητες επιτρέπονται μόνο εάν είναι 
σύμφωνοι με τον παρόντα κανονισμό και με 
τις γενικές προϋποθέσεις όπως 
περιγράφονται στο άρθρο 5.

1α. Οι ισχυρισμοί για τις θρεπτικές 
ιδιότητες, οι οποίοι αναφέρονται στο 
παράρτημα επιτρέπονται μόνο εάν είναι 
σύμφωνοι με τον παρόντα κανονισμό και 
με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 
παράρτημα.

1β. Σύμφωνα με την οδηγία 2002/46/ΕΚ οι 
ποσότητες των συστατικών στα 
συμπληρώματα διατροφής πρέπει να 
περιγράφονται ως ημερήσιες δόσεις 
κατανάλωσης σύμφωνα με τις συστάσεις 
του παραγωγού.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Οι ισχυρισμοί που αναφέρονται στο παράρτημα αφορούν μια μικρή μόνο ποσότητα θρεπτικών 
συστατικών, αν και υπάρχουν άνω των 200 θρεπτικών συστατικών για τα οποία γνωρίζουμε ότι 
ασκούν σημαντική θρεπτική ή φυσιολογική λειτουργία. Το παράρτημα δεν πρέπει να 
περιορίζεται σε αυτά.

Τροπολογία:  John Bowis

Τροπολογία  166
Άρθρο  8, παράγραφοι 1 και 1 α (νέα)

1. Οι ισχυρισμοί για τις θρεπτικές 
ιδιότητες επιτρέπονται μόνο εάν είναι 
σύμφωνοι με τον παρόντα κανονισμό και με 
τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 
παράρτημα.

1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1α, οι 
ισχυρισμοί για τις θρεπτικές ιδιότητες 
επιτρέπονται μόνο εάν είναι σύμφωνοι με 
τον παρόντα κανονισμό και με τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο 
παράρτημα.
1a. Οι ενδείξεις όσον αφορά τις θρεπτικές 
ιδιότητες ενός τροφίμου, 
συμπεριλαμβανομένων των διαφημιστικών 
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συνθημάτων, είναι δυνατόν να 
επιτρέπονται στα κράτη μέλη, εφόσον 
συνάδουν προς τις κατευθυντήριες 
γραμμές ή τις ρυθμίσεις που όρισαν οι 
εθνικές αρχές και εφόσον βοηθούν τους 
καταναλωτές να προβούν σε επιλογές 
σύμφωνες με την υγιεινή διατροφή.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Μια σειρά κρατών μελών θεσπίζουν συστήματα επισήμανσης για να βοηθήσουν τους 
καταναλωτές στο να επιλέγουν υγιεινά κατά την αγορά τροφίμων. Ενώ η επισήμανση υγιεινών 
ιδιοτήτων μπορεί να συμβάλει σε τούτο σημαντικά, είναι σαφές ότι οι καταναλωτές προτιμούν 
υποδείξεις που αναγράφονται στην πρόσοψη συσκευασιών ή με άλλον εμφανή τρόπο. Πρέπει 
επομένως να αποφευχθεί η κατάσταση κατά την οποία θα απαγορεύονται τα σχετικά 
διαφημιστικά συνθήματα ή άλλα τεχνάσματα στην επισήμανση, εξ ου και η προτεινόμενη 
εξαίρεση, ώστε να γίνουν σεβαστές τέτοιες αποφάσεις στο πλαίσιο της επικουρικότητας.

Τροπολογία:  Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία  167
Άρθρο  8, παράγραφος 2

2. Τροποποιήσεις ως προς το 
παράρτημα θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 23 
παρ. 2 και, όπου ενδείκνυται, ύστερα από 
διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Αρχή για 
την Ασφάλεια των Τροφίμων.

2. Τροποποιήσεις ως προς το 
παράρτημα θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 23 
παρ. 2 και, όπου ενδείκνυται, ύστερα από 
διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Αρχή για 
την Ασφάλεια των Τροφίμων με τη 
συμμετοχή ομάδων καταναλωτών που θα 
κρίνουν την πρόσληψη και την ερμηνεία 
αυτών των ισχυρισμών.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να αξιολογείται η πρόσληψη αυτών των ισχυρισμών. Είναι επίσης σημαντική η 
διαβούλευση με ομάδες καταναλωτών πριν την έγκριση οποιωνδήποτε τροποποιήσεων.
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Τροπολογία:  Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία  168
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 ή 
άλλη κατηγορία τροφίμων, 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. 

Or. en

Αιτιολόγηση 

Οι ισχυρισμοί που συγκρίνουν την ποσότητα μιας διατροφικής ή/ και θρεπτικής αξίας ενός 
τροφίμου πρέπει να είναι δυνατοί για όλα τα είδη τροφίμων, στο βαθμό που ο μέσος 
καταναλωτής καταλαβαίνει αυτή τη σύγκριση. Αυτοί οι ισχυρισμοί πρέπει να είναι δυνατοί, 
ώστε να υπάρχουν εύληπτα για τον καταναλωτή παραδείγματα, για παράδειγμα σχετικά με την 
περιεκτικότητα σε βιταμίνη C ενός προϊόντος σε σύγκριση με τα φρούτα ή την περιεκτικότητα σε 
ασβέστιο σε σύγκριση με το γάλα.

Τροπολογία:  John Bowis, Avril Doyle, Jules Maaten

Τροπολογία  169
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 

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. 
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τροφίμου. 

Or. en

Αιτιολόγηση 

Οι ισχυρισμοί που συγκρίνουν την ποσότητα μιας διατροφικής ή/ και θρεπτικής αξίας πρέπει να 
επιτρέπονται όχι μόνο για τρόφιμα της ίδιας κατηγορίας αλλά και για άλλα είδη τροφίμων, 
προκειμένου να υπάρχουν εύληπτα για τον καταναλωτή παραδείγματα, για παράδειγμα «το 
προϊόν X περιέχει τόσο ασβέστιο όσο και ένα ποτήρι γάλα».

Τροπολογία:  Anne Ferreira

Τροπολογία  170
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 τρόφιμα της ίδιας 
κατηγορίας, γίνεται μόνο εφόσον τα τρόφιμα 
που συγκρίνονται είναι εύκολα 
αναγνωρίσιμα από το μέσο καταναλωτή και 
σαφώς υποδεικνυόμενα στον τελικό 
καταναλωτή. Η διαφορά όσον αφορά την 
ποσότητα μιας διατροφικής ή/ και θρεπτικής 
αξίας αναφέρεται, και η σύγκριση αφορά, 
την ίδια ποσότητα τροφίμου. 

Or. fr

Αιτιολόγηση 

Είναι απαραίτητο να αναπροσαρμόζεται ο κατάλογος των ισχυρισμών θρεπτικών ιδιοτήτων 
στις επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις, προκειμένου να λαμβάνει όσο το δυνατόν καλύτερα 
υπόψη και με την μικρότερη καθυστέρηση τις νέες γνώσεις και τεχνικές.

Τροπολογία:  Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Τροπολογία  171
Άρθρο  9, παράγραφος 1

1. Με επιφύλαξη της οδηγίας 
84/450/ΕΟΚ, ένας ισχυρισμός για τις 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
οδηγίας 84/450/ΕΟΚ, ένας ισχυρισμός για 
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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. 

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 και εφαρμοζόμενη μέθοδο 
παρασκευής τροφίμου. 

Or. en

Αιτιολόγηση 

Οι οδηγίες για την παρασκευή ορισμένων τροφίμων μπορεί να διαφέρουν. Για παράδειγμα, στο 
Ηνωμένο Βασίλειο είχαν διατεθεί στην αγορά ορισμένα προϊόντα ως προς τα οποία, για τη μεν 
"light" μέθοδο παρασκευής διατυπώνονταν στους καταναλωτές συστάσεις για τη 
χρησιμοποίηση ζεστού νερού, ενώ για τη συνήθη μέθοδο παρασκευής προτείνονταν η 
χρησιμοποίηση ζεστού γάλακτος. Κατά συνέπεια, είναι σημαντικό η χρησιμοποίηση συγκριτικών 
ισχυρισμών για ένα τρόφιμο να αναφέρεται στην ίδια μέθοδο παρασκευής.

Τροπολογία:  Adriana Poli Bortone

Τροπολογία  172
Άρθρο  9, παράγραφος 2 α (νέα)

2 α. Συγκριτικοί ισχυρισμοί για τις 
θρεπτικές ιδιότητες δεν επιτρέπονται για 
τα προϊόντα που έχουν καταχωρηθεί 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 
2081/92.

Or. it

Αιτιολόγηση 

Τα προϊόντα που έχουν καταχωρηθεί ως ΠΟΠ (προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης) ή 
ΠΓΕ (προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης), προκειμένου να φέρουν αυτήν την ένδειξη, 
πρέπει να πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις που αφορούν ειδικά την παραγωγή και 
τοιουτοτρόπως παρέχουν μια σειρά εγγυήσεων όσον αφορά τις μεθόδους παρασκευής, τα 
χρησιμοποιούμενα συστατικά και την προέλευση. Τα προϊόντα αυτά υποβάλλονται σε 
αυστηρούς ελέγχους από την σχετική αρμόδια αρχή και έχουν χαρακτηριστικά παραγωγής που 
βασίζονται στην παράδοση και την ποιότητα, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να συμβιβασθεί με 
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τους σκοπούς που εξυπηρετούν οι ισχυρισμοί για τις θρεπτικές ιδιότητες. Σε αυτήν την 
περίπτωση η σύγκριση, αντί να αποβεί προς όφελος του καταναλωτή με την προσφορά 
καλύτερης πληροφόρησης, είναι στις περισσότερες περιπτώσεις παραπλανητική.

Τροπολογία:  Renate Sommer

Τροπολογία  173
Άρθρο  10, παράγραφος 1

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

1. Οι ισχυρισμοί για τις υγιεινές ιδιότητες 
επιτρέπονται εφόσον συμμορφώνονται με 
τις γενικές απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙ και 
τις ειδικές απαιτήσεις του παρόντος 
κεφαλαίου και εφόσον έχουν κοινοποιηθεί 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 14 και  
α) εφόσον η Επιτροπή δεν έχει προβάλει 
αντιρρήσεις εντός της προθεσμίας που 
προβλέπεται στο άρθρο 15, παράγραφος 1, 
ή
β) στην περίπτωση που η Επιτροπή έχει 
προβάλει αντιρρήσεις, εφόσον, εντός 
ανωτάτου διαστήματος 9 μηνών από την 
παραλαβή από την αρχή, δεν έχει εκδοθεί 
απαγόρευση σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 16.

Or. de

Αιτιολόγηση 

Ο σκοπός της οδηγίας που συνίσταται στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των 
καταναλωτών μπορεί να επιτευχθεί και με μια διαδικασία κοινοποίησης, που αποτελεί ηπιότερο 
μέσο, διότι με την υποχρέωση κοινοποίησης διασφαλίζεται ότι οι αρμόδιες αρχές 
ενημερώνονται σχετικά με τη χρήση ισχυρισμών για τις υγιεινές ιδιότητες και, επομένως, εάν 
διατυπωθούν αμφιβολίες για το αληθές του περιεχομένου ή την επιστημονική τους τεκμηρίωση 
μπορούν να τους εξετάσουν και, εάν είναι απαραίτητο, μπορούν να απαγορεύσουν την διάθεσή 
τους στην αγορά. Η διατύπωση της παραγράφου 1, στοιχεία α) και β) διασφαλίζει αξιόπιστες 
προθεσμίες για τη λήψη αποφάσεως.

Τροπολογία:  Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία  174
Άρθρο  10, παράγραφος 1
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1. Οι ισχυρισμοί για τις υγιεινές ιδιότητες 
επιτρέπονται εφόσον συμμορφώνονται με 
τις γενικές απαιτήσεις του κεφαλαίου ΙΙ και 
τις ειδικές απαιτήσεις του παρόντος 
κεφαλαίου και εφόσον έχουν εγκριθεί
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

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

Or. de

Αιτιολόγηση 

Ο σκοπός της οδηγίας που συνίσταται στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των 
καταναλωτών μπορεί να επιτευχθεί και με μια διαδικασία κοινοποίησης, που αποτελεί ηπιότερο 
μέσο, διότι με την υποχρέωση κοινοποίησης διασφαλίζεται ότι οι αρμόδιες αρχές 
ενημερώνονται σχετικά με τη χρήση ισχυρισμών για τις υγιεινές ιδιότητες και, επομένως, εάν 
διατυπωθούν αμφιβολίες για το αληθές του περιεχομένου ή την επιστημονική τους τεκμηρίωση 
μπορούν να τους εξετάσουν και, εάν είναι απαραίτητο, μπορούν να απαγορεύσουν την διάθεσή 
τους στην αγορά. Επιπλέον, η προτεινόμενη διαδικασία έγκρισης όχι μόνο θα δημιουργούσε 
περιττές γραφειοκρατικές δαπάνες, αλλά θα προκαλούσε μεγάλες δυσκολίες ιδιαίτερα στους 
μικρούς και μεσαίους παραγωγούς τροφίμων, δεδομένου ότι οι παραγωγοί αυτοί στις 
περισσότερες περιπτώσεις δεν διαθέτουν ούτε την πείρα ούτε τις δομές για να αντιμετωπίσουν 
μια διαδικασία έγκρισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τέλος, μια διαδικασία κοινοποίησης 
ενθαρρύνει καινοτομίες στον τομέα των τροφίμων.

Τροπολογία:  Martin Callanan, Ria Oomen-Ruijten, 

Τροπολογία  175
Άρθρο  10, τίτλος και παράγραφος 1

Ειδικές συνθήκες Ειδικές συνθήκες για ισχυρισμούς που 
αφορούν τις υγιεινές ιδιότητες

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

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

Or. en
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Τροπολογία:  Martin Callanan, Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten, Holger Krahmer

Τροπολογία  176
Άρθρο  10, παράγραφος 1 α (νέα)

1 (α)  Όσοι επιθυμούν να δημιουργήσουν 
ισχυρισμούς που αφορούν τις υγιεινές 
ιδιότητες και δεν εμπίπτουν στο πεδίο των 
άρθρων 12 ή 13 θα τους κοινοποιούν στις 
αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, το 
αργότερο μέχρις ότου το προϊόν τεθεί για 
πρώτη φορά στην αγορά, υποβάλλοντας 
υπόδειγμα της επισήμανσης που 
χρησιμοποιήθηκε για το προϊόν μαζί με το 
σχέδιο υλικού διαφήμισης του προϊόντος.
Εφόσον απαιτηθεί, οι αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους μπορούν, στα πλαίσια του 
ελέγχου, να ζητήσουν από τον 
κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα να 
υποβάλει επιστημονικές μελέτες και 
στοιχεία στα οποία αποδεικνύεται ότι οι 
ισχυρισμοί για τις υγιεινές ιδιότητες που 
χρησιμοποιήθηκαν ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις του κανονισμού αυτού. Η 
κοινοποίηση και τα έγγραφα τεκμηρίωσης 
των ισχυρισμών θα διαβιβασθούν στην 
Επιτροπή για να ληφθεί σχετική απόφαση. 
Σε περίπτωση απορρίψεως ισχυρισμού για 
τις υγιεινές ιδιότητες, θα ζητείται από τον 
κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα να 
τροποποιήσει ή να διαγράψει εντός 
κατάλληλου χρονικού ορίου τον ισχυρισμό 
από τη επισήμανση και τη διαφήμιση.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 1, οι ισχυρισμοί για τις υγιεινές ιδιότητες μπορούν να 
χρησιμοποιούνται μόνο εφόσον έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού. 
Εντούτοις, αυτή η διαδικασία εγκρίσεως προχωρεί πολύ μακριά, επειδή, συν τοις άλλοις, 
καλύπτει αναγνωρισμένους και επιστημονικώς αποδεδειγμένους ισχυρισμούς οι οποίοι δεν 
οδηγούν τους καταναλωτές σε παραπλάνηση. Επιπλέον, η προβλεπόμενη διαδικασία εγκρίσεως 
είναι γραφειοκρατική, θεωρητική και, ιδίως υπό το πρίσμα της στρατηγικής της Λισσαβόνας, μη 
αποδεκτή. Οι ιδιωτικοί φορείς και ιδίως οι ΜΜΕ πρέπει να έχουν το δικαίωμα να συνεχίσουν 
να χρησιμοποιούν ισχυρισμούς για τις υγιεινές ιδιότητες οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί πλήρως 
και έχουν αποδειχθεί επιστημονικά σε εθνικό επίπεδο ακόμη και αν δεν περιλαμβάνονται στην 
κατάσταση που προβλέπεται στο άρθρο 12. Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι οι ΜΜΕ δεν θα 
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είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στη διαδικασία έγκρισης που θεσπίζεται με το άρθρο 13 και, 
κατά συνέπεια, χρειάζονται νομική εξασφάλιση για να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν αυτούς 
τους ισχυρισμούς.

Τροπολογία:  Frédérique Ries, 

Τροπολογία  177
Άρθρο  10, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Όσοι επιθυμούν να προβούν σε 
ισχυρισμούς υγιεινών ιδιοτήτων που δεν 
καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής των 
άρθρων 12 και 13 πρέπει να το 
γνωστοποιήσουν στην αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους το αργότερο τη στιγμή της 
πρώτης εμπορίας του τροφίμου, και 
οφείλουν επίσης να υποβάλουν πρότυπο 
της συσκευασίας του προϊόντος καθώς και 
τα σχέδια για τη διαφήμιση. 
Εάν παραστεί ανάγκη, και ως παράγοντα 
παρακολούθησης, η αρμόδια αρχή του 
κράτους μέλους μπορεί να ζητήσει από τον 
κατασκευαστή ή από τον εισαγωγέα να 
υποβάλει τις επιστημονικές μελέτες και τα 
δεδομένα που αποδεικνύουν ότι ο 
ισχυρισμός υγιεινών ιδιοτήτων που 
χρησιμοποιείται ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού. Μια 
παραπομπή στο δημοσίευμα επαρκεί 
εφόσον οι σχετικές μελέτες έχουν 
δημοσιευθεί σε προσιτό δημοσίευμα.

Or. fr

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία έχει ως στόχο να επιτρέπει στις ΜΜΕ την πρόσβαση στους λειτουργικούς 
ισχυρισμούς που δεν συμπεριλαμβάνονται στον ευρωπαϊκό κατάλογο, και πιο συγκεκριμένα, 
κατ’ αυτόν τον τρόπο : Μην επιβάλλοντας ευρωπαϊκή διαδικασία εάν το προϊόν δεν κυκλοφορεί 
παρά μόνο στην αγορά ενός κράτους μέλους και προτείνοντας διαδικασία γνωστοποίησης που 
αποδείχθηκε αποτελεσματική εδώ και 25 χρόνια για τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδική 
διατροφή.
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Τροπολογία:  Martin Callanan

Τροπολογία  178
Άρθρο  10, παράγραφος 2

2. Ισχυρισμοί για τις υγιεινές ιδιότητες 
επιτρέπονται μόνο εφόσον στην 
επισήμανση περιλαμβάνονται οι ακόλουθες 
πληροφορίες:

διαγράφεται

(α) δήλωση που να επισημαίνει τη 
σπουδαιότητα μιας εξισορροπημένης 
διατροφής και ενός υγιεινού τρόπου ζωής·
(β) την ποσότητα του τροφίμου και τον 
τρόπο κατανάλωσης που απαιτούνται για 
την επίτευξη της ισχυριζόμενης επωφελούς 
επίδρασης·
(γ) όπου ενδείκνυται, δήλωση προς τα 
άτομα που πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση 
του τροφίμου·
(δ) όπου ενδείκνυται, προειδοποίηση 
για τη μη υπέρβαση ποσοτήτων του 
προϊόντος που μπορεί να συνιστούν 
κίνδυνο για την υγεία.

Or. en

Τροπολογία:  Eija-Riitta Korhola, 

Τροπολογία  179
Άρθρο  10, παράγραφος 2, εισαγωγικό τμήμα

2. Ισχυρισμοί για τις υγιεινές ιδιότητες 
επιτρέπονται μόνο εφόσον στην επισήμανση 
περιλαμβάνονται οι ακόλουθες 
πληροφορίες:

2. Ισχυρισμοί για τις υγιεινές ιδιότητες 
επιτρέπονται μόνο εφόσον στην επισήμανση 
περιλαμβάνονται οι ακόλουθες πληροφορίες 
και/ή χορηγούνται από άλλα μέσα 
ενημέρωσης των καταναλωτών:

Or. en

Αιτιολόγηση 

Για ορισμένα προϊόντα, ιδίως αυτά που συσκευάζονται σε μικρές συσκευασίες, θα μπορούσαν 
να επαρκούν άλλα μέσα ενημέρωσης των καταναλωτών.
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Τροπολογία:  Avril Doyle

Τροπολογία  180
Άρθρο  10, παράγραφος 2, σημείο (α)

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση 

Δεδομένου ότι για όλους τους ισχυρισμούς υγιεινών ιδιοτήτων προβλέπεται διαδικασία 
καταχώρισης αξιολογώντας τα επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία, δεν απαιτείται πλέον η ρητή 
πρόβλεψη ειδικών απαγορεύσεων. Θα πρέπει να επιτρέπονται όλοι οι ισχυρισμοί που
αποδεικνύονται επιστημονικώς.

Τροπολογία:  Eija-Riitta Korhola, Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία  181
Άρθρο  10, παράγραφος 2, σημείο (α)

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση 

Ορισμένοι ισχυρισμοί για τις υγιεινές ιδιότητες μπορεί, για παράδειγμα, να μην έχουν σχέση με 
εξισορροπημένη διατροφή.

Τροπολογία:  Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία  182
Άρθρο  10, παράγραφος 2, σημείο (α)

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

(α) δήλωση που να επισημαίνει τη 
σπουδαιότητα μιας εξισορροπημένης 
διατροφής και ενός υγιεινού τρόπου ζωής σε 
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εμφανές σημείο της ετικέτας·

Or. en

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να αναφέρεται σαφέστατα στην ετικέτα η σπουδαιότητα μιας εξισορροπημένης 
διατροφής.

Τροπολογία:  Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία  183
Άρθρο  10, παράγραφος 2, σημείο (β)

(β) την ποσότητα του τροφίμου και τον 
τρόπο κατανάλωσης που απαιτούνται για 
την επίτευξη της ισχυριζόμενης επωφελούς 
επίδρασης·

(β) εάν είναι απαραίτητο, την ποσότητα του 
τροφίμου και τον τρόπο κατανάλωσης που 
απαιτούνται για την επίτευξη της 
ισχυριζόμενης επωφελούς επίδρασης·

Or. de

Αιτιολόγηση 

Δεν υπάρχει σαφής λόγος για τον οποίο γενικές επισημάνσεις για τη σημασία ενός υγιούς 
τρόπου ζωής ή ισχυρισμοί για την ποσότητα και τον τρόπο κατανάλωσης του τροφίμου πρέπει 
να περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στους ισχυρισμούς για τις υγιεινές ιδιότητες, ενώ άλλες 
επισημάνσεις, ιδιαίτερα προειδοποιήσεις, πρέπει να περιλαμβάνονται, μόνον όταν αυτό είναι 
απαραίτητο.

Τροπολογία:  Holger Krahmer, John Bowis, Horst Schnellhardt, Martin Callanan

Τροπολογία  184
Άρθρο  11

Άρθρο 11 διαγράφεται
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 
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 
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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.

Or. de

Τροπολογία:  Avril Doyle

Τροπολογία  185
Άρθρο  11

1. Δεν επιτρέπονται οι ακόλουθοι 
υπαινισσόμενοι ισχυρισμοί για τις υγιεινές 
ιδιότητες:

Οι υπαινισσόμενοι ισχυρισμοί για τις 
υγιεινές ιδιότητες πρέπει να εγκρίνονται για 
χρήση στην κοινοτική αγορά εφόσον έχουν 
υποβληθεί από την Αρχή σε εναρμονισμένη 
επιστημονική αξιολόγηση.

(α) ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά σε 
γενικά, μη προσδιοριζόμενα οφέλη της 
θρεπτικής ουσίας ή του τροφίμου για τη 
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 
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Δεδομένου ότι για όλους τους ισχυρισμούς υγιεινών ιδιοτήτων προβλέπεται διαδικασία 
καταχώρισης αξιολογώντας τα επιστημονικά αποδεικτικά στοιχεία, δεν απαιτείται πλέον η ρητή 
πρόβλεψη ειδικών απαγορεύσεων. Θα πρέπει να επιτρέπονται όλοι οι ισχυρισμοί που 
αποδεικνύονται επιστημονικώς. Η τροπολογία αυτή είναι σύμφωνη με την αιτιολογική σκέψη 
(14) στην οποία καθορίζεται η αρχή της εναρμονισμένης επιστημονικής αξιολόγησης που θα 
πραγματοποιεί η Αρχή για όλους τους ισχυρισμούς υγιεινών ιδιοτήτων.

Τροπολογία:  Jules Maaten

Τροπολογία  186
Άρθρο  11

Υπαινισσόμενοι ισχυρισμοί για τις υγιεινές 
ιδιότητες

Περιορισμοί στη χρήση ορισμένων 
ισχυρισμών για τις υγιεινές ιδιότητες

1. Δεν επιτρέπονται οι ακόλουθοι 
υπαινισσόμενοι ισχυρισμοί για τις υγιεινές 
ιδιότητες:

1. Δεν επιτρέπονται οι ακόλουθοι 
ισχυρισμοί για τις υγιεινές ιδιότητες:

(α) ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά σε 
γενικά, μη προσδιοριζόμενα οφέλη της 
θρεπτικής ουσίας ή του τροφίμου για τη 
συνολική καλή υγεία και την ευεξία·

(α) ισχυρισμοί που δημιουργούν την 
εντύπωση ότι η υγεία μπορεί να 
επηρεαστεί από τη μη κατανάλωση του 
τροφίμου·

(β) ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά σε 
ψυχολογικές λειτουργίες και σε 
λειτουργίες συμπεριφοράς·

(β) ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά στο 
ποσοστό ή την ποσότητα απώλειας 
βάρους·

(γ) με επιφύλαξη της οδηγίας 
96/8/ΕΚ, ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά 
σε αδυνάτισμα ή σε έλεγχο βάρους ή στο 
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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.

2. Οι παρακάτω ισχυρισμοί όσον αφορά 
την υγεία επιτρέπονται μόνο κατόπιν 
ρητής εγκρίσεως όπως προβλέπεται στα 
άρθρα 10, παράγραφος 1, και 13, 
παράγραφος 1:
(α) ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά σε 
γενικά, μη προσδιοριζόμενα οφέλη της 
θρεπτικής ουσίας ή του τροφίμου για τη 
συνολική καλή υγεία και την ευεξία·
(β) ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά σε 
ψυχολογικές λειτουργίες και σε 
λειτουργίες συμπεριφορά:
(γ) με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
οδηγίας 96/8/ΕΚ, ισχυρισμοί που κάνουν 
αναφορά σε αδυνάτισμα ή σε έλεγχο 
βάρους ή σε μείωση της αίσθησης πείνας 
ή σε αύξηση της αίσθησης κορεσμού ή σε 
μείωση της διαθέσιμης ενέργειας από τη 
δίαιτα.
3. Οι ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά σε 
συμβουλές ιατρών ή άλλους 
επαγγελματίες στο χώρο της υγείας, ή σε 
επαγγελματικές ενώσεις ή ιδρύματα, ή 
ενώσεις αγαθοεργίας (εθελοντισμός) 
πρέπει να χορηγούνται μόνο στην 
περίπτωση κατά την οποία:
(α) ο ισχυρισμός προέρχεται από 
οργάνωση αναγνωρισμένη από εθνικές ή 
κοινοτικές αρχές·
(β) υπάρχει γραπτή συμφωνία ανάμεσα 
στα δύο μέρη 
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(γ) οι λεπτομέρειες των κύριων σημείων 
της σύστασης δημοσιεύονται κατά τρόπο 
που προσφέρει εύκολη πρόσβαση στον 
ενδιαφερόμενο (για παράδειγμα, στις 
ιστοθέσεις των αναγνωρισμένων 
επιχειρήσεων και οργανώσεων)
4. Όπου κρίνεται σκόπιμο, η Επιτροπή, 
κατόπιν διαβουλεύσεως με την Αρχή, τη 
βιομηχανία τροφίμων και τις ενώσεις 
καταναλωτών, δημοσιεύει λεπτομερείς 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
εφαρμογή της παραγράφου 2.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε διαφημίσεις που μπορεί να επηρεάσουν εύκολα τις 
διαιτητικές τους συνήθειες. Για το λόγο αυτό, ο ΠΟΥ στο σχέδιο της παγκόσμιας στρατηγικής 
του για το διαιτολόγιο, τις φυσικές δραστηριότητες και την υγεία" συνιστά ειδικότερα υπεύθυνες 
πρακτικές εμπορίας που θα υποστηρίζουν τη στρατηγική αυτή, ιδίως όσον αφορά την προώθηση 
και εμπορία τροφίμων υψηλής περιεκτικότητας κορεσμένων λιπαρών συστατικών, σακχάρων ή 
αλάτων, ιδίως προς τα παιδιά.

Τροπολογία:  Martin Callanan

Τροπολογία  187
Άρθρο  11

Υπαινισσόμενοι ισχυρισμοί για τις υγιεινές 
ιδιότητες

Περιορισμοί στη χρήση ορισμένων 
ισχυρισμών για τις υγιεινές ιδιότητες

1. Δεν επιτρέπονται οι ακόλουθοι 
υπαινισσόμενοι ισχυρισμοί για τις υγιεινές 
ιδιότητες:

1. Εάν χρησιμοποιούνται ισχυρισμοί για 
τις υγιεινές ιδιότητες οι οποίοι κάνουν 
αναφορά σε γενικά οφέλη του τροφίμου ή 
των συστατικών τροφίμου για την καλή 
υγεία και την ευεξία πρέπει να 
συντάσσονται κατά τρόπο που να 
αντικατοπτρίζουν τα ειδικά τεκμήρια επί 
των οποίων βασίζεται ο ισχυρισμός και η 
κατανόηση των καταναλωτών. Τα οφέλη 
για την υγεία δεν πρέπει να υπερβαίνουν 
το πεδίο των τεκμηρίων, ούτε και να 
προξενούν σύγχυση ή παραπλάνηση στον 
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καταναλωτή. 
(α) ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά 
σε γενικά, μη προσδιοριζόμενα οφέλη της 
θρεπτικής ουσίας ή του τροφίμου για τη 
συνολική καλή υγεία και την ευεξία·

2. Δεν επιτρέπονται οι ακόλουθοι 
ισχυρισμοί για τις υγιεινές ιδιότητες:

(β) ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά 
σε ψυχολογικές λειτουργίες και σε 
λειτουργίες συμπεριφοράς·

(α) ισχυρισμοί που δημιουργούν την 
εντύπωση ότι η υγεία μπορεί να 
επηρεαστεί από τη μη κατανάλωση του 
τροφίμου·

(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·

(β) με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
οδηγίας 96/8/ΕΚ, ισχυρισμοί που κάνουν 
αναφορά στο ποσοστό ή την ποσότητα 
απώλειας βάρους που μπορεί να είναι 
αποτέλεσμα της χρήσεως των προϊόντων 
τα οποία φέρουν αυτούς τους 
ισχυρισμούς.

(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.

3. Οι παρακάτω ισχυρισμοί όσον αφορά 
την υγεία επιτρέπονται μόνο κατόπιν 
ρητής εγκρίσεως όπως προβλέπεται στα 
άρθρα 10, παράγραφος 1, και 13, 
παράγραφος 1:

2. Όπου ενδείκνυται, η Επιτροπή, 
ύστερα από διαβούλευση με την Αρχή, 
δημοσιεύει λεπτομερείς κατευθυντήριες 
γραμμές για την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου.

(α) ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά σε 
ψυχολογικές λειτουργίες και σε 
λειτουργίες συμπεριφορά

(β) με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
οδηγίας 96/8/ΕΚ, ισχυρισμοί που κάνουν 
αναφορά σε αδυνάτισμα ή σε έλεγχο 
βάρους ή σε μείωση της αίσθησης πείνας 
ή σε αύξηση της αίσθησης κορεσμού ή σε 
μείωση της διαθέσιμης ενέργειας από τη 
δίαιτα.
4. Οι ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά σε 
συμβουλές ιατρών ή άλλους 
επαγγελματίες στο χώρο της υγείας, ή σε 
επαγγελματικές ενώσεις ή ιδρύματα, ή 
ενώσεις αγαθοεργίας πρέπει να γίνονται 
μόνο στην περίπτωση κατά την οποία 
συμμορφώνονται σε κατευθυντήριες 
γραμμές που θα αναπτύξει η Επιτροπή 
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έως την (ημερομηνία προς καθορισμό) 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 23 και κατόπιν 
διαβουλεύσεων με εκπροσώπους των 
καταναλωτών και της βιομηχανίας ή 
άλλων ενδιαφερομένων φορέων.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Η απαγόρευση όλων των ισχυρισμών που κάνουν αναφορά στη γενικότερη υγεία και την ευεξία, 
σε ψυχολογικές λειτουργίες και στον έλεγχο του βάρους είναι δυσανάλογη. Ο προτεινόμενος 
κανονισμός απαιτεί ήδη ότι όλοι οι ισχυρισμοί, άμεσοι ή υπαινισσόμενοι πρέπει να 
επιβεβαιώνονται επιστημονικά, να είναι κατανοητοί από τους καταναλωτές και δεν πρέπει να 
οδηγούν σε παραπλάνηση.

Το άρθρο 11 πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι δεν πρέπει 
να απαγορεύονται οι ισχυρισμοί που έγιναν σύμφωνα με τους γενικούς και τους ειδικούς όρους 
οι οποίοι καθορίζονται στον κανονισμό.

Τροπολογία:  Richard Seeber

Τροπολογία  188
Άρθρο  11

1. Δεν επιτρέπονται οι ακόλουθοι 
υπαινισσόμενοι ισχυρισμοί για τις υγιεινές 
ιδιότητες:

1. Δεν επιτρέπονται οι ακόλουθοι 
ισχυρισμοί για τις υγιεινές ιδιότητες:

(α) ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά 
σε γενικά, μη προσδιοριζόμενα οφέλη της 
θρεπτικής ουσίας ή του τροφίμου για τη 
συνολική καλή υγεία και την ευεξία·

(α) με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
οδηγίας 96/8/ΕΚ ισχυρισμοί που κάνουν 
αναφορά στο ποσοστό ή την ποσότητα 
απώλειας βάρους που μπορεί να είναι 
αποτέλεσμα της χρήσεως των προϊόντων 
τα οποία φέρουν αυτούς τους ισχυρισμούς 

(β) ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά 
σε ψυχολογικές λειτουργίες και σε 
λειτουργίες συμπεριφοράς·

(β) ισχυρισμοί που δημιουργούν την
εντύπωση ότι η υγεία μπορεί να 
επηρεαστεί από τη μη κατανάλωση του 
τροφίμου·

(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 

2. Οι παρακάτω ισχυρισμοί όσον αφορά 
την υγεία επιτρέπονται μόνο κατόπιν 
ρητής εγκρίσεως όπως προβλέπεται στα 
άρθρα 10, παράγραφος 1, και 13, 
παράγραφος 1:
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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.

(α) ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά σε 
γενικά, μη προσδιοριζόμενα οφέλη της 
θρεπτικής ουσίας ή του τροφίμου για τη 
συνολική καλή υγεία και την ευεξία·

2. Όπου ενδείκνυται, η Επιτροπή, 
ύστερα από διαβούλευση με την Αρχή, 
δημοσιεύει λεπτομερείς κατευθυντήριες 
γραμμές για την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου.

β) ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά σε 
ψυχολογικές λειτουργίες και σε 
λειτουργίες συμπεριφορά·

γ) με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
οδηγίας 96/8/ΕΚ, ισχυρισμοί που κάνουν 
αναφορά σε αδυνάτισμα ή σε έλεγχο 
βάρους ή σε μείωση της αίσθησης πείνας 
ή σε αύξηση της αίσθησης κορεσμού ή σε 
μείωση της διαθέσιμης ενέργειας από τη 
δίαιτα.
3. Οι ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά σε 
συμβουλές ιατρών ή άλλους 
επαγγελματίες στο χώρο της υγείας, ή σε 
επαγγελματικές ενώσεις ή ιδρύματα, ή 
ενώσεις αγαθοεργίας πρέπει να 
χορηγούνται μόνο στην περίπτωση κατά 
την οποία:

(α) ο ισχυρισμός προέρχεται από 
οργάνωση αναγνωρισμένη από εθνικές ή 
κοινοτικές αρχές·
β) υπάρχει γραπτή συμφωνία ανάμεσα 
στα δύο μέρη 
γ) οι λεπτομέρειες των κύριων σημείων 
της σύστασης δημοσιεύονται κατά τρόπο 
που προσφέρει εύκολη πρόσβαση στον 
ενδιαφερόμενο (για παράδειγμα, στις 
ιστοθέσεις των αναγνωρισμένων 
επιχειρήσεων και οργανώσεων).
4. Όπου κρίνεται σκόπιμο, η Επιτροπή, 
κατόπιν διαβουλεύσεως με την Αρχή, τη 
βιομηχανία τροφίμων και τις ενώσεις 
καταναλωτών, δημοσιεύει λεπτομερείς 
κατευθυντήριες γραμμές για την 
εφαρμογή των παραγράφων 2 και 3.



AM\555844EL.doc 119/209 PE 353.660v01-00

EL

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ισχυρισμοί, ακόμη και οι ισχυρισμοί για τις υγιεινές ιδιότητες, οι οποίοι είναι γενικώς 
αποδεκτοί από επιστημονικής σκοπιάς και κατανοητοί στους καταναλωτές, πρέπει να μπορούν 
να χρησιμοποιούνται χωρίς άσκοπους περιορισμούς.

Τροπολογία:  Renate Sommer

Τροπολογία  189
Άρθρο  11, τίτλος

Υπαινισσόμενοι ισχυρισμοί για τις υγιεινές 
ιδιότητες

Περιορισμοί στη χρήση ορισμένων 
ισχυρισμών για τις υγιεινές ιδιότητες

Or. de

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ορισμένοι ισχυρισμοί για τις υγιεινές ιδιότητες είναι γενικά 
αποδεκτοί από την επιστήμη και επομένως, εάν αυτό μπορεί να αποδειχθεί, πρέπει να 
επιτρέπονται.

Τροπολογία:  Dagmar Roth-Behrendt, 

Τροπολογία  190
Άρθρο  11, τίτλος

Υπαινισσόμενοι ισχυρισμοί για τις υγιεινές 
ιδιότητες

Περιορισμοί στη χρήση ορισμένων 
ισχυρισμών για τις υγιεινές ιδιότητες

Or. en

Αιτιολόγηση 

Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του άρθρου, ο σωστός τίτλος είναι "Περιορισμοί στη χρήση".

Τροπολογία:  Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία  191
Άρθρο  11, τίτλος

Υπαινισσόμενοι ισχυρισμοί για τις υγιεινές 
ιδιότητες

Απαγορευμένοι ισχυρισμοί για τις υγιεινές 
ιδιότητες
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Τροπολογία:  Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, 

Τροπολογία  192
Άρθρο  11, παράγραφος 1, εισαγωγικό τμήμα

1. Δεν επιτρέπονται οι ακόλουθοι 
υπαινισσόμενοι ισχυρισμοί για τις υγιεινές 
ιδιότητες:

1. Δεν επιτρέπονται οι ακόλουθοι 
ισχυρισμοί:

Or. en

Τροπολογία:  John Bowis

Τροπολογία  193
Άρθρο  11, παράγραφος 1, εισαγωγικό τμήμα

1. Δεν επιτρέπονται οι ακόλουθοι 
υπαινισσόμενοι ισχυρισμοί για τις υγιεινές 
ιδιότητες:

1. Δεν επιτρέπονται οι ακόλουθοι ισχυρισμοί
για τις υγιεινές ιδιότητες εκτός αν είναι 
επιστημονικά τεκμηριωμένοι:

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περιορισμοί στη χρήση των ισχυρισμών για τις υγιεινές ιδιότητες πρέπει να γίνονται επί τη 
βάσει επιστημονικών κριτηρίων.

Τροπολογία:  Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία  194
Άρθρο  11, παράγραφος 1, εισαγωγικό τμήμα

1. Δεν επιτρέπονται οι ακόλουθοι 
υπαινισσόμενοι ισχυρισμοί για τις υγιεινές 
ιδιότητες:

1. Επιτρέπονται οι ακόλουθοι 
υπαινισσόμενοι ισχυρισμοί για τις υγιεινές 
ιδιότητες μόνο εάν βασίζονται σε 
επιστημονικά τεκμήρια:

Or. en
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Αιτιολόγηση

Εάν οι ισχυρισμοί βασίζονται σε επιστημονικά τεκμήρια πρέπει οι καταναλωτές να είναι σε 
θέση να το επιβεβαιώνουν.

Τροπολογία:  Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία  195
Άρθρο  11, παράγραφος 1

1. Δεν επιτρέπονται οι ακόλουθοι 
υπαινισσόμενοι ισχυρισμοί για τις υγιεινές 
ιδιότητες:

1. Δεν επιτρέπονται οι ακόλουθοι ισχυρισμοί 
για τις υγιεινές ιδιότητες:

(α) ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά σε 
γενικά, μη προσδιοριζόμενα οφέλη της 
θρεπτικής ουσίας ή του τροφίμου για τη 
συνολική καλή υγεία και την ευεξία·

(α) ισχυρισμοί που δημιουργούν την 
εντύπωση ότι η υγεία μπορεί να επηρεαστεί 
από τη μη κατανάλωση του τροφίμου·

(β) ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά σε 
ψυχολογικές λειτουργίες και σε λειτουργίες 
συμπεριφοράς·

(β) με την επιφύλαξη των διατάξεων 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 εκτός εάν τεκμηριώνονται 
επιστημονικά και κοινοποιούνται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού·

(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·

(γ) Οι ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά σε 
συμβουλές ιατρών ή άλλους επαγγελματίες 
στο χώρο της υγείας, ή σε επαγγελματικές 
ενώσεις ή ιδρύματα, ή ενώσεις 
αγαθοεργίας εκτός εάν επαληθεύονται 
επιστημονικά και κοινοποιούνται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

(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.
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Τροπολογία:  Chris Davies, 

Τροπολογία  196
Άρθρο  11, παράγραφος 1

1. Δεν επιτρέπονται οι ακόλουθοι 
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 
συνολική καλή υγεία και την ευεξία·

(α) ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά σε 
γενικά, μη προσδιοριζόμενα οφέλη της 
θρεπτικής ουσίας ή του τροφίμου για τη 
συνολική καλή υγεία και την ευεξία εκτός 
εάν είναι δυνατόν να επαληθευθούν 
επιστημονικά·

(β) ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά σε 
ψυχολογικές λειτουργίες και σε λειτουργίες 
συμπεριφοράς·

(β) ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά σε 
ψυχολογικές λειτουργίες και σε λειτουργίες 
συμπεριφοράς εκτός εάν είναι δυνατόν να 
επαληθευθούν επιστημονικά·

(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·

(γ) με την επιφύλαξη των διατάξεων 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 εκτός εάν είναι 
δυνατόν να επαληθευθούν επιστημονικά·

(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.

(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. Ο 
περιορισμός αυτός δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται σε επιστημονικά 
τεκμηριωμένους ισχυρισμούς που κάνουν 
αναφορά σε συμβουλές οργανώσεων και 
ενώσεων αγαθοεργίας οι οποίες έχουν 
αναγνωρισθεί επισήμως από εθνικές αρχές.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Συμφωνούμε με την προσέγγιση της Επιτροπής σε ό,τι αφορά την παραπλάνηση, τους ψευδείς 
και υπαινισσόμενους ισχυρισμούς αλλά δεν θα πρέπει να απαγορεύεται η χρήση ενός 
ισχυρισμού για τον οποίον μπορεί να αποδειχθεί επιστημονικά ότι ευσταθεί. Επίσης, δεν θα 
πρέπει να απαγορεύεται σε οργανώσεις και ενώσεις αγαθοεργίας οι οποίες έχουν αναγνωρισθεί 
επισήμως από εθνικές αρχές να προβαίνουν σε επιστημονικώς τεκμηριωμένους ισχυρισμούς.

Τροπολογία:  Horst Schnellhardt

Τροπολογία  197
Άρθρο  11, παράγραφος 1, εισαγωγή και σημεία (α) και (β)

1. Δεν επιτρέπονται οι ακόλουθοι 
υπαινισσόμενοι ισχυρισμοί για τις υγιεινές 
ιδιότητες:

1. Δεν επιτρέπονται οι ακόλουθοι ισχυρισμοί 
για τις υγιεινές ιδιότητες:

(α) ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά σε 
γενικά, μη προσδιοριζόμενα οφέλη της 
θρεπτικής ουσίας ή του τροφίμου για τη 
συνολική καλή υγεία και την ευεξία·

(α) ισχυρισμοί που κάνουν άμεση αναφορά 
σε γενικά, μη προσδιοριζόμενα οφέλη της 
θρεπτικής ουσίας ή του τροφίμου για τη 
συνολική καλή υγεία και την ευεξία, εφόσον
ενδέχεται να εξαπατήσουν τον 
καταναλωτή·

(β) ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά σε 
ψυχολογικές λειτουργίες και σε λειτουργίες 
συμπεριφοράς·

(β) ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά σε 
ψυχολογικές λειτουργίες και σε λειτουργίες 
συμπεριφοράς, εφόσον ενδέχεται να 
εξαπατήσουν τον καταναλωτή·

Or. de

Αιτιολόγηση 

Το άρθρο 11 πρέπει να διαγραφεί από την πρόταση κανονισμού ουσιαστικά για του ίδιους 
λόγους που διεγράφη το άρθρο 4. 

Οι απαγορεύσεις στο άρθρο 11 αντικατοπτρίζουν πεποιθήσεις στον τομέα της πολιτικής υγείας 
και ως τέτοιες δεν καλύπτονται από τη νομική βάση του άρθρου 95 της Συνθήκης ΕΚ. 
Αντιβαίνουν επίσης προς την αρχή ότι αληθείς και επιστημονικά αποδεδειγμένοι ισχυρισμοί 
πρέπει να επιτρέπονται καθώς και προς την αρχή ότι δεν υπάρχουν καλά ή κακά τρόφιμα, παρά 
μόνον καλές και κακές διατροφικές συνήθειες. Επιπλέον, δεν αντιπροσωπεύουν εναρμόνιση 
των νομοθεσιών περί τροφίμων, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν ανάλογες διατάξεις σε κανένα 
κράτος μέλος της ΕΕ.
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Τροπολογία:  Renate Sommer

Τροπολογία  198
Άρθρο  11, παράγραφος 1, σημείο (α)

(α) ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά σε 
γενικά, μη προσδιοριζόμενα οφέλη της 
θρεπτικής ουσίας ή του τροφίμου για τη 
συνολική καλή υγεία και την ευεξία·

(α) ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά σε 
γενικά, μη προσδιοριζόμενα οφέλη της 
θρεπτικής ουσίας ή του τροφίμου για τη 
συνολική καλή υγεία και την ευεξία, εκτός 
εάν οι ισχυρισμοί μπορούν να αποδειχθούν 
επιστημονικά·

Or. de

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι ορισμένοι ισχυρισμοί για τις υγιεινές ιδιότητες είναι γενικά 
αποδεκτοί από την επιστήμη και ότι, επομένως, εάν αυτό μπορεί να αποδειχθεί, οι ισχυρισμοί 
αυτοί πρέπει να επιτρέπονται.

Τροπολογία:  Renate Sommer

Τροπολογία  199
Άρθρο  11, παράγραφος 1, σημείο (β)

(β) ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά σε 
ψυχολογικές λειτουργίες και σε λειτουργίες 
συμπεριφοράς·

(β) ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά σε 
ψυχολογικές λειτουργίες και σε λειτουργίες 
συμπεριφοράς, εκτός εάν οι ισχυρισμοί 
μπορούν να αποδειχθούν επιστημονικά·

Or. de

Τροπολογία:  Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία  200
Άρθρο  11, παράγραφος 1, σημείο (γ)

(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 

(γ) με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
οδηγίας 96/8/ΕΚ, ισχυρισμοί που κάνουν 
αναφορά στο ποσοστό ή την ποσότητα 
απώλειας βάρους·
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κορεσμού ή σε μείωση της διαθέσιμης 
ενέργειας από τη δίαιτα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν οι ισχυρισμοί βασίζονται σε επιστημονικά τεκμήρια πρέπει οι καταναλωτές να είναι σε 
θέση να το επιβεβαιώνουν.

Τροπολογία:  Françoise Grossetête

Τροπολογία  201
Άρθρο  11, παράγραφος 1, σημείο (γ)

(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·

(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 μείωση της διαθέσιμης 
ενέργειας από τη δίαιτα·

Or. fr

Αιτιολόγηση 

Η έννοια του κορεσμού, «κατάσταση μη πείνας ανάμεσα σε δύο γεύματα» προσδιορίζεται 
σαφώς σε επιστημονικό επίπεδο. Κατά συνέπεια, από τη στιγμή που υπάρχει επιστημονικός 
φάκελος σχετικώς, αυτός πρέπει να μπορεί να υποβληθεί στην εμπειρογνωμοσύνη της 
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την Ασφάλεια των Τροφίμων καθώς και στην Επιτροπή .

Τροπολογία: Dorette Corbey

Τροπολογία  202
Άρθρο  11, παράγραφος 1, σημείο (γ)

(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 

(γ) 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·
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ενέργειας από τη δίαιτα·

Or. nl

Τροπολογία:  Renate Sommer

Τροπολογία  203
Άρθρο  11, παράγραφος 1, σημείο (γ)

(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·

(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, εκτός εάν 
οι ισχυρισμοί μπορούν να αποδειχθούν 
επιστημονικά·

Or. de

Τροπολογία:  Phillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Τροπολογία  204
Άρθρο  11, παράγραφος 1, σημείο (γ)

(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·

(γ) με την επιφύλαξη των διατάξεων 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. Ωστόσο, η διάταξη 
αυτή δεν θα πρέπει να ισχύει για 
συστήματα παρακολούθησης της δίαιτας 
που έχουν κατοχυρωθεί ως σήμα 
κατατεθέν·

Or. en
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Αιτιολόγηση 

Στόχος της διάταξης αυτής δεν θα πρέπει να είναι η μη νομιμοποίηση συστημάτων διαιτητικής 
παρακολούθησης, όπως είναι το "weight watchers" που έχουν καθιερωθεί στην Ευρώπη και 
παρέχουν μηχανισμούς καλή τη πίστει για την απώλεια βάρους. Η διάταξη αυτή περιλαμβάνει 
την επισήμανση προϊόντων των οποίων ο ρόλος στην επίτευξη της απώλειας βάρους 
παρουσιάζεται σαφώς στο πλαίσιο του προγράμματος.

Τροπολογία:  Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία  205
Άρθρο  11, παράγραφος 1, σημείο (δ)

(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.

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία:  Phillip Whitehead, Linda McAvan, Martin Callanan

Τροπολογία  206
Άρθρο  11, παράγραφος 1, σημείο (δ)

(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.

(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. Ο 
περιορισμός αυτός δεν ισχύει για 
ισχυρισμούς αναγνωρισμένων 
οργανώσεων, όπως είναι οργανώσεις 
αγαθοεργίας, που ασχολούνται με την 
προώθηση της δημόσιας υγείας και την 
εκπαίδευση των καταναλωτών σχετικά με 
το διαιτολόγιο και τον τρόπο ζωής.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι ενώσεις αγαθοεργίας με τους παραγωγείς τροφίμων μπορούν να εξοικονομήσουν σημαντικά 
ποσά χρημάτων για την έρευνα, την υγειονομική παιδεία τις πρωτοβουλίες μέριμνας και 
αποκατάστασης. Οι σχέσεις όπως οι ανωτέρω συμβάλλουν επίσης στην αύξηση της επίγνωσης 
σχετικά με τις ενώσεις αγαθοεργίας και το έργο τους και οι εκστρατείες που στοχεύουν στην 
αύξηση των κονδυλίων συχνά στρέφονται γύρω από κομβικά μηνύματα για την υγεία τα οποία 
αγκαλιάζουν ευρύ φάσμα του κοινού. Οι ισχυρισμοί που γίνονται στο πλαίσιο τέτοιων 
οργανώσεων και εκστρατειών δεν πρέπει να απαγορεύονται εφόσον προβάλλονται από 
αναγνωρισμένες ενώσεις που ασχολούνται με την προώθηση της δημόσιας υγείας και την 
εκπαίδευση των καταναλωτών σχετικά με το διαιτολόγιο και τον τρόπο ζωής.

Τροπολογία:  Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Τροπολογία  207
Άρθρο  11, παράγραφος 1, σημείο (δ))

(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.

(δ) ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά σε 
συμβουλές ιατρών ή άλλους επαγγελματίες 
στο χώρο της υγείας, ή σε επαγγελματικές 
ενώσεις, ή ιδρύματα, εκτός εάν υπάρχει 
τεκμηριωμένη και σαφής σχέση μεταξύ 
της συγκεκριμένης θρεπτικής ουσίας ή του 
συγκεκριμένου συστατικού και της 
σχετικής συμβουλής ανεξάρτητων 
ενώσεων ή ιδρυμάτων ή που δημιουργούν 
την εντύπωση ότι μπορεί να επηρεαστεί η 
υγεία από τη μη κατανάλωση του τροφίμου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, δεν είναι σαφές στους καταναλωτές που βασίζεται η χρήση ισχυρισμών σε 
συνάρτηση με την παροχή συμβουλών από επαγγελματίες του κλάδου υγείας ή την έγκριση εκ 
μέρους ιδρύματος. Η συμβουλή/έγκριση θα μπορούσε να οφείλεται σε υγειονομικούς ή 
οικονομικούς λόγους, αλλά τούτο δεν μπορεί να γίνει γνωστό στον καταναλωτή. Για το λόγο 
αυτό, θα πρέπει να υπάρχει σαφής σχέση μεταξύ των τροφίμων και των λόγων για την παροχή 
συμβουλών ή της έγκρισης.

Τροπολογία:  Dorette Corbey

Τροπολογία  208
Άρθρο  11, παράγραφος 1, σημείο (δ α) (νέο)
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δ α) ισχυρισμοί για τις θρεπτικές, υγιεινές ή 
άλλες ιδιότητες που υπονοούν ότι το 
τρόφιμο έχει ιδιαίτερη θρεπτική αξία για 
τα παιδιά, εκτός εάν οι ισχυρισμοί πληρούν 
τις απαιτήσεις του άρθρου 4, παράγραφος 
1. 

Or. nl

Τροπολογία:  Genowefa Grabowska

Τροπολογία  209
Άρθρο  11, παράγραφος 1, σημείο (δ α) (νέο)

(δ(α)) ισχυρισμοί για τη διατροφή ή την 
υγεία ή άλλοι ισχυρισμοί που υπαινίσσονται 
ότι ένα προϊόν έχει ιδιαίτερη θρεπτική αξία 
για τα παιδιά, εκτός εάν συμμορφούνται 
προς τις απαιτήσεις του άρθρου 4, 
παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε διαφημίσεις που μπορεί να επηρεάσουν εύκολα τις 
διαιτητικές τους συνήθειες. Για το λόγο αυτό, ο ΠΟΥ στο σχέδιο της παγκόσμιας στρατηγικής 
του για το διαιτολόγιο, τις φυσικές δραστηριότητες και την υγεία" συνιστά ειδικότερα υπεύθυνες 
πρακτικές εμπορίας που θα υποστηρίζουν τη στρατηγική αυτή, ιδίως όσον αφορά την προώθηση 
και εμπορία τροφίμων υψηλής περιεκτικότητας κορεσμένων λιπαρών συστατικών, σακχάρων ή 
αλάτων, ιδίως προς τα παιδιά.

Τροπολογία:  Renate Sommer

Τροπολογία  210
Άρθρο  11, παράγραφος 1, σημείο (δ α) (νέο)

δα) ισχυρισμοί που απευθύνονται 
αποκλειστικά σε παιδιά.

Or. de
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Αιτιολόγηση 

Πρέπει να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο να είναι τα παιδιά ομάδα στόχος των ισχυρισμών για τις 
υγιεινές ιδιότητες.

Τροπολογία:  Ευαγγελία Τζαμπάζη 

Τροπολογία  211
Άρθρο  11, παράγραφος 1, σημείο (δ α) (νέο)

δα) ισχυρισμοί για την υγεία που 
απευθύνονται αποκλειστικά ή κυρίως σε 
παιδιά.

Or. el

Αιτιολόγηση 

Τα παιδιά αποτελούν μια μεγάλη και ειδική κατηγορία καταναλωτών, που όμως είναι ευαίσθητη 
και επηρεάζεται εύκολα από παραπλανητικά μηνύματα.

Τροπολογία:  Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία  212
Άρθρο  11, παράγραφος 1 α (νέα)

1(a). Δεν επιτρέπονται οι ακόλουθοι 
υπαινισσόμενοι ισχυρισμοί για τις υγιεινές 
ιδιότητες: ισχυρισμοί με τους οποίους 
δημιουργείται η εντύπωση ότι η μη λήψη 
της τροφής μπορεί να βλάψει την υγεία και 
ισχυρισμοί που παραπέμπουν σε 
γνωμοδότηση ιατρών ή άλλου ιατρικού 
προσωπικού, επαγγελματικών τους 
ενώσεων ή ενώσεων ανθρωπιστικών 
σκοπών, εκτός εάν προέρχονται από 
αναγνωρισμένες σε εθνικό επίπεδο 
οργανώσεις που έχει εγκρίνει η Αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Εάν οι ισχυρισμοί βασίζονται σε επιστημονικά τεκμήρια πρέπει οι καταναλωτές να είναι σε 
θέση να το επιβεβαιώνουν.
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Τροπολογία:  Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία  213
Άρθρο  11, παράγραφος 2

2. Όπου ενδείκνυται, η Επιτροπή, 
ύστερα από διαβούλευση με την Αρχή, 
δημοσιεύει λεπτομερείς κατευθυντήριες 
γραμμές για την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου.

2. Όπου ενδείκνυται, η Επιτροπή, ύστερα 
από διαβούλευση με την Αρχή και 
οργανώσεις που εκπροσωπούν τη 
βιομηχανία τροφίμων και τους 
καταναλωτές, δημοσιεύει λεπτομερείς 
κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να προβαίνει η Επιτροπή σε διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και να 
αντλεί συμπεράσματα από τις γνώσεις τους.

Τροπολογία:  Anne Ferreira

Τροπολογία  214
Άρθρο  11, παράγραφος 2

2. Όπου ενδείκνυται, η Επιτροπή, 
ύστερα από διαβούλευση με την Αρχή, 
δημοσιεύει λεπτομερείς κατευθυντήριες 
γραμμές για την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου.

2. Όπου ενδείκνυται, η Επιτροπή, 
ύστερα από διαβούλευση με την Αρχή, 
δημοσιεύει λεπτομερείς κατευθυντήριες 
γραμμές για την εφαρμογή του παρόντος 
άρθρου, τις οποίες έχει εκπονήσει σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 23.

Or. fr

Αιτιολόγηση 

Πρέπει να διευκρινισθεί ότι οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές πρέπει να καθορίζονται σύμφωνα 
με την διαδικασία της επιτροπολογίας.

Τροπολογία:  Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, 
Δημήτριος Παπαδημούλης 

Τροπολογία  215
Άρθρο  11 α (νέο)
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Άρθρο 11 (a)

Απαγόρευση ισχυρισμών που απευθύνονται 
σε παιδιά

Οι ισχυρισμοί θρεπτικών, υγιεινών ή άλλων 
ιδιοτήτων υπό το πρίσμα της παρούσας 
οδηγίας δεν απευθύνονται αποκλειστικά ή 
κυρίως σε παιδιά. Κανένας ισχυρισμός 
θρεπτικών, υγιεινών ή άλλων ιδιοτήτων 
που εμπίπτει στο πεδίο του παρόντος 
κανονισμού δεν θα επιτρέπεται για 
οποιοδήποτε προϊόν εμπίπτει στο πεδίο της 
οδηγίας της Επιτροπής 91/321/ΕΟΚ της 
14ης Μαΐου 1991 σχετικά με τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας1 ή της οδηγίας της Ευρατόμ 
96/5/ΕΚ, της 16ης Φεβρουαρίου 1996 για 
τις μεταποιημένες τροφές με βάση τα 
δημητριακά και τις παιδικές τροφές για 
βρέφη και μικρά παιδιά2.
1 ΕΕ L 175, 4.7.1991, σελ. 35.
2 ΕΕ L 49, 28.2.1996, σελ. 17. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε διαφημίσεις που μπορεί να επηρεάσουν εύκολα τις 
διαιτητικές τους συνήθειες. Για το λόγο αυτό, ο ΠΟΥ στο σχέδιο της παγκόσμιας στρατηγικής 
του για το διαιτολόγιο, τις φυσικές δραστηριότητες και την υγεία «συνιστά ειδικότερα υπεύθυνες 
πρακτικές εμπορίας που θα υποστηρίζουν τη στρατηγική αυτή, ιδίως όσον αφορά την προώθηση 
και εμπορία τροφίμων υψηλής περιεκτικότητας κορεσμένων λιπαρών συστατικών, σακχάρων ή 
αλάτων, ιδίως προς τα παιδιά».

Για να μην υπάρχει κίνδυνος τα παρασκευάσματα για βρέφη να υποκαθιστούν το μητρικό γάλα, 
είναι απαραίτητο να αποφεύγονται ισχυρισμοί σε τέτοια προϊόντα υποκατάστασης σύμφωνα με 
το Ψήφισμα 55.25 της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας του Μαΐου 2002 με το οποίο καλούνται 
τα κράτη μέλη της να εξασφαλίσουν ότι η εισαγωγή παρεμβάσεων ιχνοστοιχείων και η 
διακίνηση συμπληρωμάτων διατροφής δεν υποκαθιστούν τον θηλασμό κατ’ αποκλειστικότητα 
και τη βέλτιστη συμπληρωματική διατροφή αλλά ούτε και υποβαθμίζουν την ενίσχυση της 
διαρκούς άσκησής τους (Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας 55.25, Μάιος 2002).
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Τροπολογία:  Avril Doyle

Τροπολογία  216
Άρθρο  12, παράγραφος 1

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

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10 
παράγραφος 1, επιτρέπονται ισχυρισμοί που 
περιγράφουν το ρόλο μιας θρεπτικής ή 
άλλης ουσίας για την ανάπτυξη, την 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 
ενδεικτικά παραδείγματα για τη σχέση 
ανάμεσα στη θρεπτική ή άλλη ουσία και 
την υγεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο επακριβής καθορισμός της διατύπωσης ενός ισχυρισμού υγιεινών ιδιοτήτων θα συντελέσει σε 
σημαντικές γραφειοκρατικές και χρονοβόρες επιβαρύνσεις δεδομένου ότι οι εμπορικοί φορείς 
θα υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση για κάθε παρέκκλιση από τη διατύπωση του 
ισχυρισμού. Επίσης, τούτο θα ξεπερνούσε υπερβολικά τις νόμιμες προσπάθειες για τη 
μεγαλύτερη προστασία των καταναλωτών. Για το λόγο αυτό, ο κατάλογος των επιτρεπόμενων 
ισχυρισμών θα περιλαμβάνει μόνον ένα ενδεικτικό παράδειγμα. Οι οικονομικοί φορείς μπορούν 
εν συνεχεία να χρησιμοποιούν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, τους ισχυρισμούς που έχουν το 
ίδιο νόημα με το ενδεικτικό παράδειγμα.

Τροπολογία:  Martin Callanan, Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία  217
Άρθρο  12, παράγραφος 1

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

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10 
παράγραφος 1, επιτρέπονται ισχυρισμοί που 
περιγράφουν το ρόλο μιας θρεπτικής ή 
άλλης ουσίας για την ανάπτυξη, την εξέλιξη 
και τις συνήθεις λειτουργίες του σώματος, 
που βασίζεται σε αποδεκτή επιστημονική 
γνώση και είναι ευκόλως αντιληπτοί από το 
μέσο καταναλωτή, εφόσον η σχέση 
ανάμεσα στη θρεπτική ή άλλη ουσία και 
την υγεία συμπεριλαμβάνεται στον 
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που παρέχεται στην παράγραφο 2. κατάλογο που παρέχεται στην παράγραφο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Είναι καθοριστικής σπουδαιότητας να μπορούν οι παρασκευαστές να προσαρμόζουν τον τρόπο 
με τον οποίο κοινοποιούν επιστημονικά δεδομένα και τη διατύπωση του ισχυρισμού στις 
διάφορες γλώσσες ούτως ώστε να κατανοείται εύκολα σε ένα ειδικό πλαίσιο ή σε μια ιδιαίτερη 
για τη χώρα κατάσταση. Η βιομηχανία πρέπει επίσης να είναι σε θέση να επανεξετάζει διαρκώς 
τους ισχυρισμούς και τα μηνύματά της κατά την εξέλιξη του επιπέδου κατανόησης των 
καταναλωτών. Για το λόγο αυτό, η βέλτιστη λύση είναι η κατάρτιση καταλόγου των σχέσεων 
μεταξύ των θρεπτικών ουσιών και άλλων ουσιών αντί των ισχυρισμών.

Τροπολογία:  Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Τροπολογία  218
Άρθρο  12, παράγραφος 1

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

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10 
παράγραφος 1, επιτρέπονται ισχυρισμοί που 
περιγράφουν το ρόλο μιας θρεπτικής ή 
άλλης ουσίας για την ανάπτυξη, την εξέλιξη 
και τις συνήθεις λειτουργίες του σώματος, 
που βασίζονται σε γενικά αποδεκτά 
επιστημονικά στοιχεία και που, 
λαμβάνοντας υπόψη τη σύνθεση 
ολόκληρου του τροφίμου, είναι ευκόλως 
αντιληπτοί από το μέσο καταναλωτή, 
εφόσον συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο 
που παρέχεται στην παράγραφο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην προτεινόμενη διατύπωση του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται, κατά τα φαινόμενα, 
ισχυρισμοί υγιεινών ιδιοτήτων που περιγράφουν το γενικό ρόλο ορισμένων τροφίμων στην 
πλήρη τους μορφή, όπως είναι τα οπωροκηπευτικά ή ολόκληρα δημητριακά. Πρόκειται για 
αδικαιολόγητο περιορισμό και, για το λόγο αυτό, το άρθρο αυτό πρέπει να τροποποιηθεί 
αναλόγως.

Τροπολογία:  Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία  219
Άρθρο  12, παράγραφος 1
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1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10 
παράγραφος 1, επιτρέπονται ισχυρισμοί που 
περιγράφουν το ρόλο μιας θρεπτικής ή 
άλλης ουσίας για την ανάπτυξη, την 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.

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10 
παράγραφος 1, επιτρέπονται ισχυρισμοί που 
περιγράφουν το ρόλο μιας θρεπτικής ή 
άλλης ουσίας για την ανάπτυξη, την εξέλιξη 
και τις λειτουργίες του σώματος, που 
βασίζονται σε γενικά αποδεκτή 
επιστημονική γνώση και είναι ευκόλως 
αντιληπτοί από το μέσο καταναλωτή, 
εφόσον τεκμηριώνονται στον κατάλογο που 
παρέχεται στην παράγραφο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Ένας κατάλογος καλώς τεκμηριωμένων ισχυρισμών θα μειώσει τον αντίκτυπο που θα έχει στις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις η γραφειοκρατία που προξενούν οι εκτενείς φάκελοι έγκρισης στον 
προτεινόμενο κανονισμό. Αυτός ο κατάλογος θα συμβάλει επίσης στη μείωση του φορτίου του 
έργου της Αρχής. Εντούτοις, για να εξασφαλισθεί ότι αυτός ο κατάλογος θα γίνει όσο το 
δυνατόν πιο περιεκτικός, οι προτεινόμενοι σ’ αυτόν ισχυρισμοί δεν θα προβλέπονται μόνο από 
τα κράτη μέλη αλλά και από τους εμπλεκόμενους φορείς (π.χ. ενώσεις καταναλωτών και 
βιομηχανίας).

Τροπολογία:  Renate Sommer

Τροπολογία  220
Άρθρο  12, παράγραφος 1

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

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10 
παράγραφος 1, επιτρέπονται ισχυρισμοί που 
περιγράφουν το ρόλο μιας θρεπτικής ή 
άλλης ουσίας για την ανάπτυξη, την εξέλιξη 
και τις συνήθεις λειτουργίες του σώματος, 
που βασίζονται σε γενικά αποδεκτά και 
επαρκώς αποδεδειγμένα επιστημονικά 
στοιχεία και είναι ευκόλως αντιληπτοί από 
το μέσο καταναλωτή, εφόσον 
συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο που 
παρέχεται στην παράγραφο 2.

Or. de

Αιτιολόγηση 

Στόχος της τροπολογίας είναι, μέσω της αναφοράς σε επαρκώς αποδεδειγμένα επιστημονικά 
στοιχεία, να διασφαλισθεί ότι οι απαιτήσεις που αφορούν την επιστημονική τεκμηρίωση είναι 
λογικές και εφικτές.
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Τροπολογία:  Richard Seeber

Τροπολογία  221
Άρθρο  12, παράγραφος 1

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

1. Κατά παρέκκλιση της διαδικασίας 
εγκρίσεως που προβλέπεται στο άρθρο 10 
παράγραφος 1, επιτρέπονται ισχυρισμοί που 
περιγράφουν το ρόλο μιας θρεπτικής ή 
άλλης ουσίας για την ανάπτυξη, την εξέλιξη 
και τις λειτουργίες του σώματος, που 
βασίζονται σε γενικά αποδεκτή 
επιστημονική γνώση και είναι ευκόλως 
αντιληπτοί από το μέσο καταναλωτή, 
εφόσον τεκμηριώνονται στον κατάλογο που 
παρέχεται στην παράγραφο 2.

Or. en

Τροπολογία:  John Bowis

Τροπολογία  222
Άρθρο  12, παράγραφος 1

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

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10 
παράγραφος 1, επιτρέπονται ισχυρισμοί που 
περιγράφουν το ρόλο μιας θρεπτικής ή 
άλλης ουσίας για την ανάπτυξη, την εξέλιξη 
και τις συνήθεις λειτουργίες του σώματος, 
που βασίζονται σε γενικά αποδεκτή 
επιστημονική γνώση και είναι ευκόλως 
αντιληπτοί από το μέσο καταναλωτή, 
εφόσον συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο 
που παρέχεται στην παράγραφο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος "γενικά αποδεκτά στοιχεία" δεν έχει προσδιορισθεί. Στόχος της τροπολογίας είναι η 
διευκρίνιση του σημείου αυτού.
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Τροπολογία:  Martin Callanan

Τροπολογία  223
Άρθρο  12, παράγραφος 1

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

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10 
παράγραφος 1, επιτρέπονται ισχυρισμοί που 
περιγράφουν το ρόλο ενός τροφίμου, μιας 
θρεπτικής ή άλλης ουσίας για την ανάπτυξη, 
την εξέλιξη και τις συνήθεις λειτουργίες του 
σώματος, που βασίζονται σε γενικά 
αποδεκτά επιστημονικά στοιχεία και είναι 
ευκόλως αντιληπτοί από τον απευθυνόμενο 
καταναλωτή, εφόσον συμπεριλαμβάνονται 
στον κατάλογο που παρέχεται στην 
παράγραφο 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος των ισχυρισμών που βασίζονται σε γενικά αποδεκτά επιστημονικά στοιχεία πρέπει 
να περιλαμβάνει ισχυρισμούς που αφορούν τρόφιμα τα οποία έχουν αναγνωρισμένη επίδραση 
στη μείωση των κινδύνων ορισμένων ασθενειών, όπως είναι ο ρόλος που διαδραματίζουν τα 
οπωροκηπευτικά στη μείωση των κινδύνων ορισμένων μορφών καρκίνου. Οι ισχυρισμοί συχνά 
στοχεύουν σε συγκεκριμένες ομάδες ή υποομάδες πληθυσμού οι οποίες έχουν μεγαλύτερη 
επίγνωση σε ό,τι αφορά κάποια συγκεκριμένα τρόφιμα, θρεπτικές ή άλλες ουσίες από ό,τι ο 
μέσος καταναλωτής.

Τροπολογία:  Ria Oomen-Ruijten, Martin Callanan, Avril Doyle

Τροπολογία  224
Άρθρο  12, παράγραφος 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].

2. Τα κράτη μέλη υποβάλουν στην Επιτροπή 
καταλόγους με σχέσεις, 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 

Ύστερα από διαβούλευση με την Αρχή, η 
Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 23, 
κοινοτικό κατάλογο σχέσεων όπως 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι οποίοι 
περιγράφουν το ρόλο μιας θρεπτικής ή 
άλλης ουσίας σχετικά με την ανάπτυξη, την 
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με την ανάπτυξη, την εξέλιξη και τις 
συνήθεις λειτουργίες του σώματος το 
αργότερο έως ... [τελευταία ημέρα του μήνα 
έγκρισης του παρόντος κανονισμού + 3 έτη].

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. 

Τροποποιήσεις ως προς τον κατάλογο 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 23, παράγραφος 2, 
με πρωτοβουλία της Επιτροπής ή ύστερα 
από αίτημα ενός κράτους μέλους. 

Or. en

Τροπολογία:  Richard Seeber

Τροπολογία  225
Άρθρο  12, παράγραφος 2, εδάφια 1 και 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].

2. Τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα 
μέρη (κυρίως εκπρόσωποι ενώσεων 
καταναλωτών και της βιομηχανίας) 
υποβάλουν στην Επιτροπή καταλόγους 
σχέσεων διατροφής/υγείας, 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].

Ύστερα από διαβούλευση με την Αρχή, η 
Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 23, 
κοινοτικό κατάλογο επιτρεπομένων 
σχέσεων διατροφής/υγείας όπως 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, που
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].

Or. en

Αιτιολόγηση 

Στα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να δοθεί η δυνατότητα της υποβολής προτάσεων στην 
Επιτροπή για σχέσεις διατροφής/υγείας, καθώς και τροποποιήσεις του καταλόγου. Για 
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πρακτικούς λόγους ο κατάλογος δεν πρέπει να περιέχει την ακριβή διατύπωση ισχυρισμού αλλά 
μάλλον γενική αναφορά στη σχέση διατροφής/υγείας (π.χ. ασβέστιο – σταθεροποίηση της 
πυκνότητας των οστών).

Τροπολογία:  Françoise Grossetête

Τροπολογία  226
Άρθρο  12, παράγραφος 2, εδάφια 1 και 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].

2. Κατόπιν διαβουλεύσεων με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, τα κράτη μέλη 
υποβάλουν στην Επιτροπή καταλόγους με 
τις σχέσεις τροφίμων ή άλλων 
ουσιών/λειτουργιών, 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].

Ύστερα από διαβούλευση με την Αρχή, η 
Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 23, 
κοινοτικό κατάλογο επιτρεπομένων 
σχέσεων τροφίμων ή άλλων 
ουσιών/λειτουργιών 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].

Or. fr

Αιτιολόγηση 

Η έγκριση καταλόγου των σχέσεων τροφίμων ή άλλων ουσιών και της λειτουργίας είναι 
περισσότερο επιθυμητή απ’ ό,τι ένας κατάλογος ισχυρισμών που θα ήταν περιοριστικός.

Τροπολογία:  Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία  227
Άρθρο  12, παράγραφος 2, εδάφιο 1

2. Τα κράτη μέλη υποβάλουν στην 
Επιτροπή καταλόγους με ισχυρισμούς, όπως 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 το 
αργότερο έως ... [τελευταία ημέρα του μήνα 

2. Τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα 
μέρη (κυρίως εκπρόσωποι ενώσεων 
καταναλωτών και της βιομηχανίας) 
υποβάλουν στην Επιτροπή καταλόγους με 
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έγκρισης του παρόντος κανονισμού + 1 έτος]. ισχυρισμούς, όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 το αργότερο έως ... [τελευταία 
ημέρα του μήνα έγκρισης του παρόντος 
κανονισμού + 1 έτος].

Or. en

Τροπολογία:  Richard Seeber

Τροπολογία  228
Άρθρο  12, παράγραφος 3

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.

3. Από την ημέρα θέσης σε ισχύ του 
παρόντος κανονισμού έως 12 μήνες μετά τη 
θέσπιση του καταλόγου που αναφέρεται στο 
δεύτερο εδάφιο 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.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Οι σχετικοί ισχυρισμοί περιγράφουν έναν γενικώς αναγνωρισμένο ρόλο θρεπτικών ή άλλων 
ουσιών, είναι κατανοητοί και δεν παραπλανούν τον καταναλωτή. Συνεπώς, πρέπει να 
χορηγηθεί στη βιομηχανία τροφίμων επαρκής μεταβατική περίοδος για να αδειάσει τα 
αποθέματα και να αλλάξει τις επισημάνσεις.

Τροπολογία:  Anne Ferreira

Τροπολογία  229
Άρθρο  13

Άρθρο 13 διαγράφεται

Ισχυρισμοί για τη μείωση κινδύνων για την 
υγεία



AM\555844EL.doc 141/209 PE 353.660v01-00

EL

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.
2. Εκτός από τις γενικές
προδιαγραφές που καθορίζει ο παρών 
κανονισμός και τις ειδικές προδιαγραφές 
της παραγράφου 1, για ισχυρισμούς 
σχετικά με τη μείωση κινδύνων για την 
υγεία, η επισήμανση πρέπει να φέρει 
δήλωση που να επισημαίνει ότι οι 
ασθένειες έχουν πολλαπλούς παράγοντες 
κινδύνου και ότι η μεταβολή ενός από 
αυτούς τους παράγοντες ενδέχεται να έχει 
ή όχι επωφελή επίδραση.

Or. fr

Αιτιολόγηση 

Δεν είναι δυνατόν να επιτρέπονται οι ισχυρισμοί που αφορούν τη μείωση κινδύνου ασθένειας· 
κάθε μέτρο πρόληψης ή θεραπείας παθολογίας πρέπει να αποτελέσει το αντικείμενο ιατρικής 
διάγνωσης και, εν ανάγκη, δίαιτας που συνιστάται από επαγγελματία του τομέα της υγείας.

Τροπολογία:  Frédérique Ries, Chris Davies

Τροπολογία  230
Άρθρο  13

Ισχυρισμοί για τη μείωση κινδύνων για την 
υγεία

Ισχυρισμοί για τη μείωση παράγοντος 
κινδύνου για την υγεία

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 παράγοντος κινδύνου για την 
υγεία επιτρέπονται όταν έχουν εγκριθεί 
σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

2. Εκτός από τις γενικές προδιαγραφές 
που καθορίζει ο παρών κανονισμός και τις 
ειδικές προδιαγραφές της παραγράφου 1, για 
ισχυρισμούς σχετικά με τη μείωση κινδύνων
για την υγεία, η επισήμανση πρέπει να φέρει 
δήλωση που να επισημαίνει ότι οι ασθένειες 
έχουν πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου και 
ότι η μεταβολή ενός από αυτούς τους 
παράγοντες ενδέχεται να έχει ή όχι επωφελή 

2. Εκτός από τις γενικές προδιαγραφές 
που καθορίζει ο παρών κανονισμός και τις 
ειδικές προδιαγραφές της παραγράφου 1, για 
ισχυρισμούς σχετικά με τη μείωση 
παράγοντος κινδύνου για την υγεία, η 
επισήμανση πρέπει να φέρει δήλωση που να 
επισημαίνει ότι οι ασθένειες έχουν 
πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου και ότι η 
μεταβολή ενός από αυτούς τους παράγοντες 
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επίδραση. ενδέχεται να έχει ή όχι επωφελή επίδραση.

Or. fr

Αιτιολόγηση 

Για να συμφωνεί το άρθρο με τις τροπολογίες που προτείνονται στο Άρθρο 2, είναι απαραίτητο 
να αλλάξει η διατύπωση ούτως ώστε ο “κίνδυνος ασθένειας” να γίνει “παράγοντας κινδύνου 
ασθένειας”.

Τροπολογία:  Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία  231
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 έχουν κοινοποιηθεί σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό.

Or. de

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία προκύπτει υποχρεωτικά από την τροπολογία επί του άρθρου 10, 
παράγραφος 1 και την μετάβαση στη διαδικασία κοινοποίησης που προβλέπεται στην εν λόγω 
τροπολογία.

Τροπολογία:  Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία  232
Άρθρο  14, παράγραφος 1

1. Για τη λήψη έγκρισης, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 10 παρ. 1, πρέπει να 
υποβληθεί αίτηση στην Αρχή.

1. Για τη λήψη έγκρισης, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 10 παρ. 1, πρέπει να υποβληθεί 
αίτηση σύμφωνα με τις ακόλουθες 
διατάξεις:.
1(α) Η αίτηση διαβιβάζεται στην αρμόδια 
αρχή ενός κράτους μέλους

Η αρχή: (α) Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους:
(α) γνωστοποιεί την παραλαβή της 
αίτησης, γραπτώς, εντός 14 ημερών από τη 

(i) γνωστοποιεί την παραλαβή της αίτησης, 
με γραπτή κοινοποίηση στον αιτούντα, 
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λήψη της. Στη γνωστοποίηση αναφέρεται η 
ημερομηνία παραλαβής της αίτησης·

εντός 14 ημερών από τη λήψη της. Στη 
γνωστοποίηση αναφέρεται η ημερομηνία 
παραλαβής της αίτησης·

(ii) ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων (εις το εξής "η Αρχή") και
iii) διαβιβάζει την αίτηση καθώς και κάθε 
συνοδευτική πληροφορία που έχει υποβάλει 
ο αιτών στην Αρχή.
(β) Η Αρχή:

(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·

(i) ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τα λοιπά 
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).

(ii) δημοσιοποιεί σύνοψη του φακέλου, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 
στοιχείο (στ). Το κοινό έχει τη δυνατότητα 
να διατυπώσει παρατηρήσεις σχετικά με το 
φάκελο εντός τεσσάρων εβδομάδων μετά 
τη δημοσίευσή του.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Δεν θα πρέπει να αντικατασταθεί η αποκεντρωμένη διαδικασία από μία συγκεντρωτική που θα 
εξασφάλιζε στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων παρεμφερή ρόλο με της 
Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα τονίσει 
ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων θα έπρεπε, κατά την κρίση του, να 
αποτελεί ανεξάρτητη υπηρεσία εκτίμησης και κοινοποίησης κινδύνων χωρίς να αναλαμβάνει 
κεντρικά καθήκοντα διαχείρισης κινδύνων.

Θα έπρεπε να παρέχεται στο κοινό η δυνατότητα να διατυπώνει παρατηρήσεις σχετικά με 
υποβληθέντα φάκελο εντός καθορισμένου χρονοδιαγράμματος προκειμένου να εκφράσει 
ανησυχίες ή/και να υποβάλει πρόσθετες ερωτήσεις τόσο στους συντάκτες του φακέλου όσο και 
στους επιστήμονες.

Τροπολογία:  Renate Sommer

Τροπολογία  233
Άρθρο  14, τίτλος και παράγραφος 1

Αίτηση έγκρισης Κοινοποίηση
1. Για τη λήψη έγκρισης, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 10 παρ. 1, πρέπει να υποβληθεί 

1. Η κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 10 
παρ. 1, υποβάλλεται στην Αρχή από τον 
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αίτηση στην Αρχή. κατασκευαστή όταν το προϊόν διατίθεται 
για πρώτη φορά στην αγορά ή, στην 
περίπτωση προϊόντος που έχει 
παρασκευασθεί σε τρίτη χώρα, από τον 
εισαγωγέα.

Η 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·

(α) γνωστοποιεί την παραλαβή της 
κοινοποίησης, γραπτώς, εντός 14 ημερών 
από τη λήψη της. Στη γνωστοποίηση 
αναφέρεται η ημερομηνία παραλαβής της 
κοινοποίησης·

(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·

(β) ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή για την 
κοινοποίηση και τους διαβιβάζει την 
κοινοποίηση καθώς και κάθε συνοδευτική 
πληροφορία που έχει υποβάλει ο 
κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας·

(γ) δημοσιοποιεί σύνοψη του φακέλου, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο (στ).

(γ) δημοσιοποιεί σύνοψη του φακέλου, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο (στ).

Or. de

Αιτιολόγηση 

Η προτεινόμενη από την Επιτροπή διαδικασία κοινοποίησης αντικαθίσταται από μία λιγότερο 
επαχθή διαδικασία κοινοποίησης. Η υποχρέωση για υποβολή των σχετικών εγγράφων 
διατηρείται και με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες διαθέτουν όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες. Η σημαντικότερη διαφορά από το σύστημα που προτείνει η Επιτροπή 
είναι ότι η χρονοβόρα διαδικασία έγκρισης δεν χρειάζεται να εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση. 

Εάν προκύψουν αμφιβολίες όσον αφορά την επιστημονική τεκμηρίωση, υπάρχει η δυνατότητα 
να διενεργηθεί η απαιτούμενη εξέταση βάσει των πληροφοριών που θα έχουν υποβληθεί στο 
πλαίσιο της διαδικασίας κοινοποίησης.

Όπως είθισται στη σύγχρονη διοικητική πρακτική, η επικοινωνία πρέπει να πραγματοποιείται 
δια των ηλεκτρονικών μέσων, προκειμένου να απλοποιηθούν οι διοικητικές διαδικασίες. Αυτό 
είναι επίσης σημαντικό για να διασφαλισθεί η πρόσβαση ιδιαίτερα των ΜΜΕ στις διοικητικές 
διαδικασίες.

Τροπολογία:  Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία  234
Άρθρο  14, τίτλος και παράγραφος 1

Αίτηση έγκρισης Διαδικασία κοινοποίησης
1. Για τη λήψη έγκρισης, όπως αναφέρεται 
στο άρθρο 10 παρ. 1, πρέπει να υποβληθεί 

1. Η κοινοποίηση σύμφωνα με το άρθρο 10 
παρ. 1, υποβάλλεται στην Αρχή.
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αίτηση στην Αρχή.
Η 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·

(α) γνωστοποιεί την παραλαβή της 
κοινοποίησης, γραπτώς, εντός 14 ημερών 
από τη λήψη της. Στη γνωστοποίηση 
αναφέρεται η ημερομηνία παραλαβής της 
κοινοποίησης·

(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·

(β) ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή για την 
κοινοποίηση και τους διαβιβάζει την 
κοινοποίηση καθώς και κάθε συνοδευτική 
πληροφορία που έχει υποβάλει ο 
κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας·

(γ) δημοσιοποιεί σύνοψη του φακέλου, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο (στ).

(γ) δημοσιοποιεί σύνοψη του φακέλου, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 3 στοιχείο (στ).

Or. de

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία προκύπτει υποχρεωτικά από την τροπολογία επί του άρθρου 10, 
παράγραφος 1 και την μετάβαση στη διαδικασία κοινοποίησης που προβλέπεται στην εν λόγω 
τροπολογία.

Τροπολογία:  Avril Doyle, John Bowis

Τροπολογία  235
Άρθρο  14, παράγραφος 1, στοιχείο (α)

(α) γνωστοποιεί την παραλαβή της 
αίτησης, γραπτώς, εντός 14 ημερών από τη 
λήψη της. Στη γνωστοποίηση αναφέρεται η 
ημερομηνία παραλαβής της αίτησης·

(α) γνωστοποιεί την παραλαβή της αίτησης 
στον αιτούντα, γραπτώς, εντός 14 ημερών 
από τη λήψη της. Στη γνωστοποίηση 
αναφέρεται η ημερομηνία παραλαβής της 
αίτησης·

Or. en

Τροπολογία:  John Bowis

Τροπολογία  236
Άρθρο  14, παράγραφος 1, σημείο (β)

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

Διαγράφεται



PE 353.660v01-00 146/209 AM\555844EL.doc

EL

αίτηση και τους διαβιβάζει την αίτηση 
καθώς και κάθε συνοδευτική πληροφορία 
που έχει υποβάλει ο αιτών·

Or. en

Αιτιολόγηση 

Οι διατάξεις στο άρθρο 14, παράγραφος 1 (β) and (γ) θα πρέπει να διαγραφούν για να 
διαφυλαχθεί ο εμπιστευτικός χαρακτήρας της αιτήσεως μέχρις ότου ληφθεί απόφαση. Η 
διαφάνεια και το δικαίωμα στη ενημέρωση ικανοποιούνται με τις διατάξεις στο άρθρο 15, 
παράγραφος 5 και 15, παράγραφος 6.

Τροπολογία:  Françoise Grossetête, Renate Sommer, John Bowis

Τροπολογία  237
Άρθρο  14, παράγραφος 1, σημείο (γ)

(γ) δημοσιοποιεί σύνοψη του φακέλου, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 
στοιχείο (στ).

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόσβαση του κοινού στον φάκελο, από της υποβολής της αιτήσεως, δεν φαίνεται 
αιτιολογημένη. Πράγματι, αφενός το σημείο αυτό θα καταστρατηγούσε κάθε ρήτρα εμπορικού 
απορρήτου και από την άλλη θα παρεμπόδιζε την αναγνωσιμότητα του συνολικού θέματος από 
το κοινό.

Τροπολογία:  Renate Sommer, Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία  238
Άρθρο  14, παράγραφος 2, εισαγωγικό τμήμα

2. Η αίτηση συνοδεύεται από τις ακόλουθες 
πληροφορίες και έγγραφα:

2. Η κοινοποίηση συνοδεύεται από τις 
ακόλουθες πληροφορίες και έγγραφα:

Or. de
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Τροπολογία:  Renate Sommer, 

Τροπολογία  239
Άρθρο  14, παράγραφος 2, σημείο (α)

(α) όνομα και διεύθυνση του αιτούντος· (α) όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή 
ή εισαγωγέα·

Or. de

Αιτιολόγηση 

Ο έλεγχος της διατύπωσης των ισχυρισμών αντικαθίσταται από τον έλεγχο του κατά πόσον η 
διατύπωση αποδίδει το ακριβές περιεχόμενο. Η Επιτροπή προσπαθεί να αιτιολογήσει τον 
έλεγχο της διατύπωσης των ισχυρισμών για τις υγιεινές ιδιότητες από την Ευρωπαϊκή Αρχή για 
την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA). Ωστόσο, η EFSA είναι αρμόδια μόνο για την 
επιστημονική αξιολόγηση και δεν διαθέτει ούτε την εμπειρογνωμοσύνη ούτε την εξουσία να 
χειρίζεται θέματα επικοινωνίας.

Τροπολογία:  Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία  240
Άρθρο  14, παράγραφος 2, σημείο (α)

(α) όνομα και διεύθυνση του αιτούντος· (α) όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή 
ή εισαγωγέα·

Or. de

Τροπολογία:  Françoise Grossetête

Τροπολογία  241
Άρθρο  14, παράγραφος 2, σημείο (δ)

(δ) αντίγραφο άλλων επιστημονικών 
μελετών που αφορούν τον εν λόγω 
ισχυρισμό για τις υγιεινές ιδιότητες·

(δ) αντίγραφο άλλων επιστημονικών 
μελετών που αφορούν τον εν λόγω 
ισχυρισμό για τις υγιεινές ιδιότητες· η 
επιστημονική αιτιολόγηση των ισχυρισμών 
πρέπει να είναι ανάλογη προς την φύση της 
ωφέλειας που διεκδικεί ο αιτών την άδεια·

Or. fr
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Αιτιολόγηση 

Σύμφωνα με τις γενικές αρχές που ενεκρίθησαν από τον κανονισμό για τη δημιουργία της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων, θα ήταν χρήσιμο να ορισθούν στον 
παρόντα κανονισμό επίπεδα αναλογικότητας σύμφωνα με τη φύση του διεκδικούμενου από το 
προϊόν ισχυρισμού: έτσι, το απαιτούμενο επίπεδο επιστημονικής αιτιολόγησης για έναν 
ισχυρισμό μείωσης του κινδύνου ασθένειας θα είναι υψηλότερο από αυτό που ζητείται για έναν 
λειτουργικό ισχυρισμό.

Τροπολογία:  Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία  242
Άρθρο  14, παράγραφος 2, σημείο (ε)

(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·

(ε) πρόταση για τη διατύπωση του 
ισχυρισμού για τις υγιεινές ιδιότητες·

Or. de

Τροπολογία:  Renate Sommer

Τροπολογία  243
Άρθρο  14, παράγραφος 2, σημείο (ε)

(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·

(ε) προτάσεις για μια διατύπωση που 
αποδίδει το ακριβές περιεχόμενο, σε όλες 
τις κοινοτικές γλώσσες, του ισχυρισμού για 
τις υγιεινές ιδιότητες για τον οποίο ζητείται 
έγκριση, συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα 
την περίπτωση, ειδικών προϋποθέσεων 
χρήσης·

Or. de

Αιτιολόγηση 

Η προτεινόμενη από την Επιτροπή διαδικασία κοινοποίησης αντικαθίσταται από μία λιγότερο 
επαχθή διαδικασία κοινοποίησης. Η υποχρέωση για υποβολή των σχετικών εγγράφων 
διατηρείται και με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες διαθέτουν όλες τις 
απαραίτητες πληροφορίες. Η σημαντικότερη διαφορά από το σύστημα που προτείνει η Επιτροπή 
είναι ότι η χρονοβόρα διαδικασία έγκρισης δεν χρειάζεται να εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση.
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Τροπολογία:  Johannes Blokland

Τροπολογία  244
Άρθρο  14, παράγραφος 2, σημείο (ε)

(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·

(ε) πρόταση για τη διατύπωση του 
ισχυρισμού για τις υγιεινές ιδιότητες για τον 
οποίο ζητείται έγκριση, σε όλες τις 
κοινοτικές γλώσσες, στις οποίες ο αιτών 
πρόκειται να χρησιμοποιήσει αυτόν τον 
ισχυρισμό, συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα 
την περίπτωση, ειδικών προϋποθέσεων 
χρήσης·

Or. nl

Αιτιολόγηση 

Πολλά τρόφιμα διατίθενται μόνον σε συγκεκριμένη περιοχή. Παραγωγοί οι οποίοι 
δραστηριοποιούνται μόνο σε ένα κράτος μέλος ή σε ένα περιορισμένο αριθμό κρατών μελών 
δεν πρέπει να είναι υποχρεωμένοι να πληρώνουν δαπανηρές μεταφραστικές υπηρεσίες για τη 
μετάφραση του ισχυρισμού σε μια γλώσσα που δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν.

Τροπολογία:  John Bowis

Τροπολογία  245
Άρθρο  14, παράγραφος 2, σημείο (ε)

(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·

(ε) ενδεικτικό παράδειγμα της 
διατύπωσης και του περιεχομένου, στις 
γλώσσες των χωρών στις οποίες το προϊόν 
πρόκειται να μπει στην αγορά, του 
ισχυρισμού για τις υγιεινές ιδιότητες για τον 
οποίο ζητείται έγκριση, 
συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα την 
περίπτωση, ειδικών προϋποθέσεων χρήσης·

Or. en

Αιτιολόγηση 

Η απαίτηση να μεταφράζεται ο προτεινόμενος ισχυρισμός σε όλες τις γλώσσες των κρατών 
μελών της ΕΕ είναι περιττή και εξαιρετικά επαχθής, ιδίως εάν ένα προϊόν προορίζεται μόνο για 
ένα ή για λίγα κράτη μέλη.
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Τροπολογία:  Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία  246
Άρθρο  14, παράγραφος 2, σημείο (ε)

(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·

(ε) ενδεικτικό παράδειγμα της 
διατύπωσης και του περιεχομένου, στις 
γλώσσες στις οποίες ο φάκελος 
υποβάλλεται στην Αρχή και, ανάλογα την 
περίπτωση, ειδικών προϋποθέσεων χρήσης·

Or. en

Αιτιολόγηση 

Η επιστημονική σχέση και το νόημα ενός ισχυρισμού μπορούν και πρέπει να υπόκεινται σε 
προηγούμενη έγκριση, είναι όμως σημαντικό να διαθέτουν οι παραγωγοί κάποιο βαθμό 
ευελιξίας στην κοινοποίηση των μηνυμάτων που συνδέονται με τη δίαιτα και την υγεία και 
απευθύνονται στους καταναλωτές. Ενώ το γενικότερο μήνυμα παραμένει το ίδιο, η ευελιξία 
στην κοινοποίηση του μηνύματος αυτού επιτρέπει στους παραγωγούς να ακολουθούν τη 
δυναμική της αγοράς και την εξέλιξη στην επίγνωση των καταναλωτών. Είναι απαραίτητο να 
γίνεται διάκριση μεταξύ της επιστημονικής σχέσεως και της κοινοποίησης του ισχυρισμού.

Τροπολογία:  Riitta Myller

Τροπολογία  247
Άρθρο  14, παράγραφος 2, σημείο (ε)

(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·

(ε) πρόταση για τη διατύπωση του 
ισχυρισμού για τις υγιεινές ιδιότητες για τον 
οποίο ζητείται έγκριση, 
συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα την 
περίπτωση, ειδικών προϋποθέσεων χρήσης·

Or. fi

Αιτιολόγηση 

Η απαίτηση να υποβάλουν οι αιτούντες τους ισχυρισμούς σε όλες τις επίσημες γλώσσες  της 
Κοινότητας αποτελεί άσκοπη επιβάρυνση για όλους τους οικονομικούς παράγοντες, όχι μόνο τις 
ΜΜΕ. Υπάρχουν διαφορετικές παραδόσεις όσον αφορά την παρουσίαση πληροφοριών σε 
διαφορετικούς γλωσσικούς και πολιτισμικούς χώρους. Θα ήταν εξαιρετικά άτοπο να επαφίεται 
η κρίση της διατύπωσης ισχυρισμών σε διάφορες γλώσσες στους εμπειρογνώμονες των κρατών 
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μελών, για παράδειγμα ως τμήμα της διαδικασίας για την έγκριση ισχυρισμών (διαδικασία της 
ρυθμιστικής επιτροπής).

Τροπολογία:  Chris Davies

Τροπολογία  248
Άρθρο  14, παράγραφος 2, σημείο (ε)

(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·

(ε) πρόταση για τη διατύπωση, στις 
γλώσσες των κρατών μελών στις οποίες 
ζητείται η έγκριση για χρήση, του
ισχυρισμού για τις υγιεινές ιδιότητες για τον 
οποίο ζητείται έγκριση, 
συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα την 
περίπτωση, ειδικών προϋποθέσεων χρήσης·

Or. en

Αιτιολόγηση 

Είναι ιδιαίτερα επαχθές για τις εταιρείες, ιδίως τις ΜΜΕ, να πρέπει να μεταφράζουν τους 
ισχυρισμούς που πρόκειται να εφαρμοστούν σε κάθε μία από τις επίσημες γλώσσες της 
Κοινότητας. Αυτό ισχύει κατά κανόνα εάν τα σχετικά προϊόντα προορίζονται μόνο για την 
αγορά ενός ή δύο κρατών μελών. Θα ήταν σκόπιμο, για να υπάρχει μια εύλογη προσέγγιση -
όπως είναι η ανάγκη να μεταφράζονται μόνο στις γλώσσες των χωρών στις οποίες πρόκειται να 
εφαρμοστεί ο ισχυρισμός - να γίνεται σχετική μνεία στις διατάξεις που καθορίζονται στο άρθρο 
14(3) σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο  23(2).

Τροπολογία:  Holger Krahmer, Jules Maaten

Τροπολογία  249
Άρθρο  14, παράγραφος 2, σημείο (ε)

(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·

(ε) πρόταση για τη διατύπωση, σε μία 
κοινοτική γλώσσα, του ισχυρισμού για τις 
υγιεινές ιδιότητες για τον οποίο ζητείται 
έγκριση, συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα 
την περίπτωση, ειδικών προϋποθέσεων 
χρήσης·

Or. de

Αιτιολόγηση 

Οι αιτούντες, ιδιαίτερα οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, θα έχουν να αντιμετωπίσουν μεγάλο 
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φόρτο εργασίας, εάν πρέπει να αξιολογούν τα σχετικά κείμενα σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες. 
Περιττές διοικητικές δαπάνες και υψηλό κόστος μπορούν να αποφευχθούν, εάν τα κείμενα 
υποβάλλονται μόνο σε μια κοινοτική γλώσσα.

Τροπολογία:  Thomas Ulmer

Τροπολογία  250
Άρθρο  14, παράγραφος 2, σημείο (ε)

(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·

(ε) λέξεις κλειδιά, σε όλες τις κοινοτικές 
γλώσσες, του ισχυρισμού για τις υγιεινές 
ιδιότητες για τον οποίο ζητείται έγκριση, 
συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα την 
περίπτωση, ειδικών προϋποθέσεων χρήσης·

Or. de

Αιτιολόγηση 

Έργο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων είναι να εξετάζει την 
επιστημονική τεκμηρίωση του ισχυρισμού. Το έργο αυτό δεν συνίσταται στην εξέταση επιμέρους 
διατυπώσεων.

Τροπολογία:  María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία  251
Άρθρο  14, παράγραφος 2, σημείο (ε)

(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·

(ε) βασικά στοιχεία διατύπωσης του 
ισχυρισμού σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες 
και, ανάλογα την περίπτωση, ειδικών 
προϋποθέσεων χρήσης·

Or. en

Αιτιολόγηση 

Η προτεινόμενη από την Επιτροπή διαδικασία δεν θα ανεγνώριζε την αναγκαιότητα να 
λαμβάνεται υπόψη η εξέλιξη των γνώσεων και η αντίληψη των καταναλωτών (πράγμα το 
οποίο, εξ ορισμού, δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθεί εκ προοιμίου). Επίσης, τούτο θα μπορούσε 
να δημιουργήσει μία κατάσταση κατά την οποία οι παραγωγοί να ζητούν άδεια για μία 
διαφορετική διατύπωση προκειμένου να αποκαταστήσουν μία σχέση η οποία έχει ήδη επιτραπεί, 
πράγμα που θα διπλασίαζε την εργασία της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων.
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Τροπολογία:  Martin Callanan

Τροπολογία  252
Άρθρο  14, παράγραφος 2, σημείο (ε)

(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·

(ε) βασικά στοιχεία για τη διατύπωση, σε 
όλες τις κοινοτικές γλώσσες, του ισχυρισμού 
για τις υγιεινές ιδιότητες για τον οποίο 
ζητείται έγκριση, και, ανάλογα την 
περίπτωση, ειδικών προϋποθέσεων χρήσης·

Or. en

Τροπολογία:  Martin Callanan

Τροπολογία  253
Άρθρο  14, παράγραφος 2, σημείο (ε α) (νέο)

(εα) επιστημονικά στοιχεία τα οποία είναι 
ανάλογα προς τη φύση του οφέλους που 
αναφέρεται στη δήλωση.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Ενώ η σχέση μεταξύ της επιστημονικής τεκμηρίωσης και της έννοιας του ισχυρισμού θα 
μπορούσε να αποτελεί αντικείμενο άδειας, είναι σημαντικό να έχουν οι παραγωγοί ένα βαθμό 
ευελιξίας σε ό,τι αφορά την κοινοποίηση του ισχυρισμού. Η πρόταση της Επιτροπής, όπως είναι 
σήμερα διατυπωμένη, δεν λαμβάνει υπόψη το στοιχείο αυτό.

Τροπολογία:  Anne Ferreira

Τροπολογία  254
Άρθρο  14, παράγραφος 2, σημείο (ε α) (νέο)

ε α) δείγμα του σχεδίου συσκευασίας του 
προϊόντος διατροφής για το οποίο θα 
χρησιμοποιηθεί κάποιος ισχυρισμός, όπου 
θα εμφανίζεται σαφώς η διατύπωση του 
ισχυρισμού και η σήμανση που θα 
χρησιμοποιηθεί·

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Το άρθρο 24 δίνει το δικαίωμα στα κράτη μέλη να ζητούν από τον υπεύθυνο για την παραγωγή 
του προϊόντος διατροφής, για το οποίο χρησιμοποιείται ένας ισχυρισμός, ένα πρότυπο 
σήμανσης για το προϊόν αυτό.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας για τους ισχυρισμούς υγείας, στην οποία 
αναφέρεται το άρθρο 14, είναι σκόπιμο, εκτός από την πρόταση περί διατυπώσεως του 
ισχυρισμού που αποτελεί αντικείμενο της αίτησης αδείας, να υπάρχει και ένα δείγμα του 
σχεδίου συσκευασίας όπου θα φαίνεται με σαφήνεια η διατύπωση του ισχυρισμού και της 
συσκευασίας που θα χρησιμοποιηθεί. Επί θεμάτων ενημέρωσης, τόσο το περιεχόμενο όσο και η 
μορφή έχουν σημασία και μπορούν να επηρεάσουν περισσότερο ή λιγότερο τη συμπεριφορά του 
αγοραστή.

Τροπολογία:  Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία  255
Άρθρο  14, παράγραφος 3

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.

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 και ομάδα 
καταναλωτών για να κρίνουν τον τρόπο με 
τον οποίο γίνεται αντιληπτός και 
κατανοητός ο ισχυρισμός. 

Or. en

Αιτιολόγηση 

Παρότι αναγνωρίζεται ότι πρέπει να ορίζεται σειρά πληροφοριών που θα υποβάλλεται, είναι 
εξίσου σημαντικός ο έλεγχος της αντίληψης των ισχυρισμών, ο οποίος είναι καλύτερο να γίνεται 
από ομάδα καταναλωτών της οποίας θα ζητείται η γνώμη στο πλαίσιο της διαδικασίας 
έγκρισης.

Τροπολογία:  John Bowis

Τροπολογία  256
Άρθρο  14, παράγραφος 3

3. Οι κανόνες υλοποίησης για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, 

3. Οι κανόνες υλοποίησης για την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου, 
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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.

συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την 
προπαρασκευή και την υποβολή της αίτησης 
πρέπει να αντικατοπτρίζουν την ανάγκη να 
αποφεύγονται άσκοπα εμπόδια για τους 
αιτούντες και την Αρχή και να θεσπίζονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 23 παρ. 2, ύστερα από 
διαβούλευση με την Αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Είναι ανάγκη να υπάρχει αναλογικότητα μεταξύ των διαδικασιών. Πολλοί από τους 
υποβάλλοντες αιτήσεις είναι ΜΜΕ και καλούνται να παρέχουν περισσότερα στοιχεία από όσα 
απαιτούνται για την τεκμηρίωση του ισχυρισμού. Οι διατάξεις εφαρμογής πρέπει να 
αντικατοπτρίζουν αυτή τη θεώρηση.

Τροπολογία:  Renate Sommer

Τροπολογία  257
Άρθρο  14, παράγραφος 3

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.

3. Οι κανόνες υλοποίησης για την εφαρμογή 
του παρόντος άρθρου, 
συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την 
προπαρασκευή και την υποβολή της 
κοινοποίησης θεσπίζονται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 23 
παρ. 2, ύστερα από διαβούλευση με την 
Αρχή.

Or. de

Τροπολογία:  Françoise Grossetête

Τροπολογία  258
Άρθρο  14, παράγραφος 3 α (νέα)

4α. Πρέπει να παρασχεθεί στις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις ουσιαστική βοήθεια 
για την προετοιμασία των φακέλων αυτών, 
και, εν ανάγκη, να προβλεφθεί ένα 
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καθεστώς εξαιρέσεων ώστε να είναι εις 
θέσιν να αντιμετωπίσουν τις δαπάνες που 
συνδέονται με τη συγκεντρωτική αυτή 
αξιολόγηση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή του νέου αυτού συστήματος δεν πρέπει να λειτουργήσει εις βάρος των ΜΜΕ.

Τροπολογία:  Renate Sommer

Τροπολογία  259
Άρθρο  14, παράγραφος 4

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.

4. Πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού, η Αρχή δημοσιεύει 
λεπτομερείς οδηγίες για την υποστήριξη των 
κατασκευαστών ή εισαγωγέων στην 
προετοιμασία και την υποβολή των 
αιτήσεων.

Or. de

Τροπολογία:  Urszula Krupa

Τροπολογία  260
Άρθρο  14, παράγραφος 4

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.

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. Οι διατάξεις που αφορούν την 
εκπόνηση και υποβολή των αιτήσεων 
πρέπει να περιέχουν πρόβλεψη που να 
παρέχει το δικαίωμα στον αιτούντα να 
υπερασπίζεται την αίτησή του ενώπιον της 
Αρχής. Η πρόβλεψη αυτή πρέπει να 
περιλαμβάνει ρητά το δικαίωμα παροχής 
πρόσθετων στοιχείων στη διάρκεια της 
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αξιολόγησης του φακέλου από την Αρχή.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να προσφέρουν οι διατάξεις για την άδεια ισχυρισμού την επιλογή για τον 
αιτούντα να παρέχει στοιχεία που ενισχύουν αυτά που καθορίζονται στον φάκελο και, εφόσον 
κριθεί απαραίτητο, να συμπληρώνει τον φάκελο ή να υποβάλλει πρόσθετες εξηγήσεις.

Τροπολογία:  Renate Sommer

Τροπολογία  261
Άρθρο  14 α (νέο)

Άρθρο  14 a
Αιτιολογημένη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής και γνώμη της Αρχής

1. Η Επιτροπή δύναται, εντός τεσσάρων 
μηνών από την παραλαβή της 
κοινοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 10, 
παράγραφος 1, να υποβάλει στην Αρχή 
αιτιολογημένη γνωμοδότηση, εάν έχει 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ισχυρισμός 
για τις υγιεινές ιδιότητες δεν πληροί τις 
γενικές απαιτήσεις του κεφαλαίου II ή τις 
ειδικές απαιτήσεις του παρόντος 
κεφαλαίου. 
2. Μετά την υποβολή της αιτιολογημένης 
γνωμοδότησης η Αρχή οφείλει να συντάξει 
γνώμη σχετικά με την συμφωνία του 
ισχυρισμού για τις υγιεινές ιδιότητες με τις 
γενικές απαιτήσεις του κεφαλαίου II και 
τις ειδικές απαιτήσεις του παρόντος 
κεφαλαίου. 
3. Η Αρχή ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση 
τον κατασκευαστή ή εισαγωγέα ότι η 
χρησιμοποίηση του ισχυρισμού για τις 
υγιεινές ιδιότητες δεν επιτρέπεται έως ότου 
είτε
- ληφθεί θετική απόφαση σύμφωνα με τη 
διαδικασία του άρθρου 16, ή
- έχει παρέλθει διάστημα έξι μηνών από 
την παραλαβή της κοινοποίησης σύμφωνα 



PE 353.660v01-00 158/209 AM\555844EL.doc

EL

με το άρθρο 10, παράγραφος 1, χωρίς να 
έχει ληφθεί απόφαση.

Or. de

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία καθορίζει τις λεπτομέρειες της διαδικασίας που αφορούν την "αιτιολογημένη 
γνωμοδότηση της Επιτροπής".

Τροπολογία:  Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία  262
Άρθρο  15, παράγραφος 1

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.

1. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με 
την επιστημονική τεκμηρίωση ενός 
ισχυρισμού για τις υγιεινές ιδιότητες, 
μπορεί, κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, 
να κληθεί η Αρχή να εκδώσει γνώμη. Με 
την υποβολή γνώμης, η Αρχή οφείλει να 
σεβαστεί το χρονικό όριο των τριών μηνών 
από την ημερομηνία παραλαβής μιας 
κοινοποίησης. Το χρονικό αυτό όριο 
παρατείνεται σε περίπτωση που η Αρχή 
ζητεί από τον κατασκευαστή ή εισαγωγέα 
συμπληρωματικές πληροφορίες, σύμφωνα 
με το άρθρο 2.

Εάν υφίστανται τόσο σοβαροί 
προβληματισμοί σχετικά με την 
επιστημονική τεκμηρίωση ενός ισχυρισμού 
για τις υγιεινές ιδιότητες ώστε να μην 
αναμένεται θετική γνώμη της Αρχής, η 
Επιτροπή δύναται να απαγορεύσει την 
περαιτέρω χρήση του ισχυρισμού για τις 
υγιεινές ιδιότητες.

Or. de

Αιτιολόγηση 

Η παρούσα τροπολογία προκύπτει υποχρεωτικά από την τροπολογία επί του άρθρου 10, 
παράγραφος 1 και την μετάβαση στη διαδικασία κοινοποίησης που προβλέπεται στην εν λόγω 
τροπολογία.
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Τροπολογία:  Renate Sommer

Τροπολογία  263
Άρθρο  15, παράγραφος 1

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.

1. Με την υποβολή γνώμης, η Αρχή σέβεται
το χρονικό όριο των έξι μηνών από την 
ημερομηνία παραλαβής της αιτιολογημένης 
γνωμοδότησης της Επιτροπής. Το χρονικό 
αυτό όριο παρατείνεται σε περίπτωση που η 
Αρχή ζητεί από τον αιτούντα 
συμπληρωματικές πληροφορίες, σύμφωνα 
με το άρθρο 2.

Or. de

Αιτιολόγηση 

Η διατύπωση διασφαλίζει αξιόπιστες προθεσμίες για τη λήψη της αποφάσεως.

Τροπολογία: Frédérique Ries

Τροπολογία  264
Άρθρο  15, παράγραφος 1

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.

1. Με την υποβολή γνώμης, η Αρχή σέβεται 
το χρονικό όριο των έξη 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.

Or. fr

Τροπολογία:  Urszula Krupa

Τροπολογία  265
Άρθρο  15, παράγραφος 2

2 Η Αρχή μπορεί, όπου ενδείκνυται, 
να ζητήσει από τον αιτούντα την υποβολή 
των στοιχείων που συνοδεύουν την αίτηση 

2. Ο αιτών έχει τη δυνατότητα να 
αποκαταστήσει άμεση επαφή με τους 
εμπειρογνώμονες της Αρχής, 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να 
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εντός ενός ορισμένου χρονικού ορίου. ζητήσει ακρόαση και του δικαιώματος να 
παράσχει πρόσθετα στοιχεία στον φάκελο.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Η διαγραφή της δυνατότητας να μείνει ανοικτός ο κατάλογος εγγράφων που απαιτείται κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας εγκρίσεως του ισχυρισμού εξασφαλίζει τον εμπιστευτικό χαρακτήρα 
κατά την εξέταση των στοιχείων του φακέλου από τους υπαλλήλους.  Από την άλλη πλευρά, 
είναι σημαντικό να παρέχεται στον αιτούντα η δυνατότητα υποβολής πρόσθετων στοιχείων και, 
εφόσον απαιτείται, συμπλήρωσης του φακέλου.

Τροπολογία:  Renate Sommer

Τροπολογία  266
Άρθρο  15, παράγραφος 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.

2. Η Αρχή μπορεί, όπου ενδείκνυται, να 
ζητήσει από τον κατασκευαστή ή 
εισαγωγέα την υποβολή των στοιχείων που 
συνοδεύουν την αίτηση εντός ενός 
ορισμένου χρονικού ορίου.

Or. de

Τροπολογία:  Françoise Grossetête

Τροπολογία  267
Άρθρο  15, παράγραφος 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.

2 Η Αρχή μπορεί, όπου ενδείκνυται, να 
ζητήσει από τον αιτούντα την υποβολή των 
στοιχείων που συνοδεύουν την αίτηση εντός 
ενός ορισμένου χρονικού ορίου. Ο αιτών 
μπορεί να προβεί σε άμεση επαφή με τους 
εμπειρογνώμονες της Αρχής και, εν 
ανάγκη, να ζητήσει ακρόαση.

Or. fr

Αιτιολόγηση 

Εφόσον παραστεί ανάγκη, ο αιτών πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσει τις απόψεις του 
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στους εμπειρογνώμονες της Αρχής, προκειμένου να τους υποβάλει τις απαραίτητες πρόσθετες 
πληροφορίες.

Τροπολογία:  Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία  268
Άρθρο  15, παράγραφος 3

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

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·

(α) ο ισχυρισμός 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·

(β) ο ισχυρισμός για τις υγιεινές ιδιότητες 
είναι σύμφωνος 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.

(γ) ο ισχυρισμός για τις υγιεινές ιδιότητες 
είναι κατανοητός και αντιληπτός από τον 
καταναλωτή.

Or. de

Τροπολογία:  Renate Sommer

Τροπολογία  269
Άρθρο  15, παράγραφος 3

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

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·

(α) οι προτεινόμενες διατυπώσεις του 
ισχυρισμού για τις υγιεινές ιδιότητες 
αποδεικνύονται από επιστημονικά στοιχεία·

(β) η διατύπωση του ισχυρισμού για τις 
υγιεινές ιδιότητες είναι σύμφωνη με τα 
κριτήρια που καθορίζει ο παρών 
κανονισμός·

(β) οι διατυπώσεις του ισχυρισμού για τις 
υγιεινές ιδιότητες είναι σύμφωνες με τα 
κριτήρια που καθορίζει ο παρών κανονισμός·
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(γ) η προτεινόμενη διατύπωση του 
ισχυρισμού για τις υγιεινές ιδιότητες είναι 
κατανοητή και αντιληπτή από τον 
καταναλωτή.

(γ) οι προτεινόμενες διατυπώσεις του 
ισχυρισμού για τις υγιεινές ιδιότητες είναι 
κατανοητές και αντιληπτές από τον 
καταναλωτή.

Or. de

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία αναφέρεται στο καθήκον της EFSA να αξιολογεί επιστημονικά κατά πόσον η 
διατύπωση του ισχυρισμού για τις υγιεινές ιδιότητες αποδίδει το ακριβές περιεχόμενο.

Τροπολογία:  Renate Sommer, Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία  270
Άρθρο  15, παράγραφος 4, σημείο (α)

(α) το όνομα και τη διεύθυνση του 
αιτούντος·

(α) το όνομα και τη διεύθυνση του 
κατασκευαστή ή εισαγωγέα·

Or. de

Τροπολογία:  Renate Sommer

Τροπολογία  271
Άρθρο  15, παράγραφος 4, σημείο (γ)

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

(γ) την διατύπωση που αποδίδει το ακριβές 
περιεχόμενο του προτεινόμενου ισχυρισμού 
για τις υγιεινές ιδιότητες·

Or. de

Τροπολογία:  John Bowis

Τροπολογία  272
Άρθρο  15, παράγραφος 4, σημείο (γ)

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

(γ) το ενδεικτικό παράδειγμα της 
διατύπωσης και του περιεχομένου στις 
γλώσσες των χωρών στις οποίες πρόκειται 
να γίνει η εμπορία, του προτεινόμενου 
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ισχυρισμού για τις υγιεινές ιδιότητες·

Or. en

Αιτιολόγηση 

Η απαίτηση να μεταφράζεται ο προτεινόμενος ισχυρισμός σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες είναι 
περιττή και υπερβολικά επαχθής, ιδίως όποτε ένα προϊόν προορίζεται μόνο για μία ή για λίγες 
χώρες.

Τροπολογία:  Frédérique Ries

Τροπολογία  273
Άρθρο  15, παράγραφος 4, σημείο (γ)

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

(γ) την προτεινόμενη διατύπωση, στις 
γλώσσες των κρατών μελών στην αγορά 
των οποίων το προϊόν θα διατεθεί·

Or. fr

Τροπολογία:  Ria Oomen-Ruijten

Τροπολογία  274
Άρθρο  15, παράγραφος 4, σημείο (γ)

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

(γ) την  έννοια και την ενδεικτική 
διατύπωση του προτεινόμενου ισχυρισμού 
για τις υγιεινές ιδιότητες·

Or. en

Τροπολογία:  Martin Callanan, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία  275
Άρθρο  15, παράγραφος 4, σημείο (γ)

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

διατύπωση του ισχυρισμού σε όλες τις 
κοινοτικές γλώσσες·

Or. en

Τροπολογία:  Thomas Ulmer, 

Τροπολογία  276
Άρθρο  15, παράγραφος 4, σημείο (γ)

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

(γ) λέξεις κλειδιά, σε όλες τις κοινοτικές 
γλώσσες, του προτεινόμενου ισχυρισμού για 
τις υγιεινές ιδιότητες ·

Or. de

Τροπολογία:  Holger Krahmer, Jules Maaten

Τροπολογία  277
Άρθρο  15, παράγραφος 4, σημείο (γ)

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

(γ) την προτεινόμενη διατύπωση, σε μία 
κοινοτική γλώσσα, του προτεινόμενου 
ισχυρισμού για τις υγιεινές ιδιότητες·

Or. de

Τροπολογία:  Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία  278
Άρθρο  15, παράγραφος 4, σημείο (γ)

(γ) την προτεινόμενη διατύπωση, σε όλες τις 
κοινοτικές γλώσσες, του προτεινόμενου 

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

Or. de

Τροπολογία:  Frédérique Ries

Τροπολογία  279
Άρθρο  15, παράγραφος 4 α (νέα)

4 α. Σε περίπτωση γνωμοδότησης υπό 
όρους σχετικά με τον ισχυρισμό υγιεινών 
ιδιοτήτων, η γνωμοδότηση διαβιβάζεται 
στον αιτούντα, με τις παρατηρήσεις που 
υποστηρίζουν την γνωμοδότηση. Ο αιτών 
έχει στη διάθεσή του ένα μήνα από την 
λήψη της γνωμοδότησης για να παράσχει 
συμπληρωματικές πληροφορίες στην Αρχή 
πριν από την τελική έγκριση και την 
δημοσίευση της γνωμοδότησης.

Or. fr

Τροπολογία:  Urszula Krupa

Τροπολογία  280
Άρθρο  15, παράγραφος 4 α (νέα)

4a. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν δικαίωμα 
προσφυγής, εντός ενός μηνός, κατά τυχόν 
αρνητικής ή υπό όρους θετικής 
αξιολόγησης από την ΕΑAΤ της 
επιστημονικής αξίας του ισχυρισμού.

Or. en
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Αιτιολόγηση 

Πρέπει να παρέχεται δικαίωμα προσφυγής,  κατά τυχόν αρνητικής ή υπό όρους θετικής 
αποφάσεως από την ΕΑAΤ σε ό,τι αφορά την έγκριση ενός συγκεκριμένου ισχυρισμού.

Τροπολογία:  Renate Sommer

Τροπολογία  281
Άρθρο  15, παράγραφος 5

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.

5. Η Αρχή διαβιβάζει τη γνώμη της στην 
Επιτροπή, τα κράτη μέλη και στον 
κατασκευαστή ή εισαγωγέα, 
συμπεριλαμβανομένης έκθεσης στην οποία 
περιγράφεται η αξιολόγησή της του 
ισχυρισμού για τις υγιεινές ιδιότητες και η 
αιτιολόγηση της γνώμης της.

Or. de

Τροπολογία:  Frédérique Ries

Τροπολογία  282
Άρθρο  15, παράγραφος 5

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.

5. Η Αρχή διαβιβάζει την τελική 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.

Or. fr

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα της λήψης των αποφάσεων. Για την 
επίτευξη του σκοπού αυτού, προβλέπεται προθεσμία 4 μηνών εντός της οποίας η Ευρωπαϊκή 
Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων πρέπει να υποβάλει την τελική της γνώμη. Από την 
πλευρά του, ο αιτών έχει στη διάθεσή του ένα μήνα για να διατυπώσει τις αντιρρήσεις του σε 
περίπτωση αβεβαιοτήτων όσον αφορά τις επιστημονικές αιτιολογήσεις ενός ισχυρισμού.
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Τροπολογία:  Renate Sommer

Τροπολογία  283
Άρθρο  16, τίτλος και παράγραφος 1

Κοινοτική έγκριση Απόφαση επί της αιτιολογημένης 
γνωμοδότησης

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. 

1. Εντός ενός μηνός 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, και 
κάθε συναφή διάταξη του κοινοτικού 
δικαίου. Εάν το σχέδιο απόφασης δεν είναι 
σύμφωνο με τη γνώμη της Αρχής, η 
Επιτροπή υποβάλει αιτιολόγηση των 
διαφορών. 

Or. de

Αιτιολόγηση 

Δεν είναι σαφές ποιοι άλλοι νόμιμοι παράγοντες μπορούν να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της 
απόφασης σχετικά με την επιστημονική τεκμηρίωση ισχυρισμού. Το μόνο ζήτημα εν προκειμένω 
είναι κατά πόσον ένας ισχυρισμός για τις υγιεινές ιδιότητες είναι ορθώς και επιστημονικώς 
τεκμηριωμένος ή όχι. Άλλες πτυχές γενικού χαρακτήρα ή πτυχές που αφορούν την πολιτική 
υγείας δεν έχουν θέση.

Τροπολογία:  Dagmar Roth-Behrendt

Τροπολογία  284
Άρθρο  16, τίτλος και παράγραφος 1

Κοινοτική έγκριση Απόφαση επί της κοινοποίησης 
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 

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 
κοινοποίηση, 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 
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γνώμη της Αρχής, η Επιτροπή υποβάλει 
αιτιολόγηση των διαφορών. 

σύμφωνο με τη γνώμη της Αρχής, η 
Επιτροπή υποβάλει αιτιολόγηση των 
διαφορών. 

Or. de

Τροπολογία:  Renate Sommer

Τροπολογία  285
Άρθρο  16, παράγραφος 4

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.

4. Η Επιτροπή ενημερώνει χωρίς 
καθυστέρηση τον κατασκευαστή ή 
εισαγωγέα για την απόφαση που λαμβάνεται 
και δημοσιεύει λεπτομερή στοιχεία της 
απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. de

Τροπολογία:  Renate Sommer

Τροπολογία  286
Άρθρο  17, τίτλος και παράγραφος 1

Τροποποίηση, αναστολή και ανάκληση 
εγκρίσεων

Τροποποίηση, αναστολή και ανάκληση 
αποφάσεων

1. Ο κάτοχος έγκρισης μπορεί, σύμφωνα με 
τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 14, να 
αιτηθεί την τροποποίηση υφιστάμενης 
έγκρισης.

1. Ο κατασκευαστής ή εισαγωγέας μπορεί, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το 
άρθρο 14, να αιτηθεί την τροποποίηση 
υφιστάμενης έγκρισης.

Or. de
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Τροπολογία:  Renate Sommer

Τροπολογία  287
Άρθρο  17, παράγραφος 3

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.

3. Η Επιτροπή εξετάζει τη γνώμη της Αρχής 
το συντομότερο δυνατόν. Εάν ενδείκνυται, η 
απόφαση τροποποιείται, αναστέλλεται ή 
ανακαλείται σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζει το άρθρο 16.

Or. de

Τροπολογία:  John Bowis

Τροπολογία  288
Άρθρο  17, παράγραφος 3

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.

3. Η Επιτροπή εξετάζει τη γνώμη της 
Αρχής μέσα σε τρεις μήνες. Εάν 
ενδείκνυται, η έγκριση τροποποιείται, 
αναστέλλεται ή ανακαλείται σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζει το άρθρο 16.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Η θέσπιση χρονοδιαγράμματος παρέχει μεγαλύτερη σαφήνεια. 

Τροπολογία:  Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία  289
Άρθρο  17 α (νέο)

Άρθρο  17a
Τέλη

Μετά από διαβούλευση της Αρχής, η 
Επιτροπή υποβάλλει πρόταση κανονισμού 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου ορίζοντας τα τέλη για την 
αξιολόγηση της αίτησης.



PE 353.660v01-00 170/209 AM\555844EL.doc

EL

Or. en

Αιτιολόγηση 

Η βιομηχανία πρέπει να συμβάλει στο διοικητικό κόστος που συνεπάγεται η αίτηση για 
ισχυρισμούς που αφορούν τις υγιεινές ιδιότητες.

Τροπολογία:  Renate Sommer

Τροπολογία  290
Άρθρο  18, παράγραφος 2

2. Το Μητρώο περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 2. Το Μητρώο περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
(α) τους ισχυρισμούς για τις θρεπτικές 
ιδιότητες και τις προϋποθέσεις που ισχύουν 
γι αυτούς, όπως προβλέπεται στο 
παράρτημα·

(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·

(β) τους ισχυρισμούς για τις υγιεινές 
ιδιότητες σύμφωνα με το άρθρο 12 και τους 
ισχυρισμούς για τις υγιεινές ιδιότητες, επί 
των οποίων έχει ληφθεί θετική απόφαση 
σύμφωνα με τα άρθρα 13 παρ. 2, 17 παρ. 2, 
19 παρ. 1 και 2, 21 παρ. 2 και 22 παρ. 2, 
περιλαμβανομένων και των προϋποθέσεων 
για τη χρήση τους·

(γ) κατάλογο απορριφθέντων ισχυρισμών 
για τις υγιεινές ιδιότητες.
Ισχυρισμοί για τις υγιεινές ιδιότητες που 
εγκρίνονται βάσει δεδομένων βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας τοποθετούνται σε χωριστό 
παράρτημα στο Μητρώο, με τις ακόλουθες 
πληροφορίες:

Ισχυρισμοί για τις υγιεινές ιδιότητες επί των 
οποίων έχει ληφθεί απόφαση βάσει 
δεδομένων βιομηχανικής 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·

(1) την ημερομηνία της απόφασης από την 
Επιτροπή επί του ισχυρισμού για τις υγιεινές 
ιδιότητες και την επωνυμία του αρχικού 
κοινοποιούντος·

(2) ότι η Επιτροπή ενέκρινε τον ισχυρισμό 
για τις υγιεινές ιδιότητες βάσει δεδομένων 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας·

(2) ότι η απόφαση ελήφθη 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 

(3) ότι ο ισχυρισμός για τις υγιεινές 
ιδιότητες είναι περιορισμένης χρήσης, εκτός 
αν ο επόμενος κατασκευαστής ή 
εισαγωγέας λάβει θετική απόφαση για τον 
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βιομηχανικής ιδιοκτησίας του αρχικού 
αιτούντος.

ισχυρισμό χωρίς αναφορά στα δεδομένα 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας του αρχικού 
κατασκευαστή ή εισαγωγέα.

Or. de

Αιτιολόγηση 

Η λήξη της προθεσμίας ισοδυναμεί επίσης με απόφαση.

Τροπολογία:  Ria Oomen-Ruijten, Avril Doyle

Τροπολογία  291
Άρθρο  18, παράγραφος 2, σημείο (γ)

(γ) κατάλογο απορριφθέντων 
ισχυρισμών για τις υγιεινές ιδιότητες.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση 

Οι λόγοι για τους οποίους απορρίπτεται ένας ισχυρισμός μπορούν να είναι πολλοί και εκ 
φύσεως περιστασιακοί. Μία αρνητική γνώμη ή απόφαση μπορεί να βασίζεται σε ανεπαρκή 
επιστημονικά δεδομένα, τα οποία είναι δυνατόν να υπάρξουν σε μεταγενέστερο στάδιο. Η 
πιθανή αρνητική επίπτωση στον αιτούντα μπορεί να είναι μεγάλη (ανταγωνιστικό μειονέκτημα 
εξαιτίας της αποκάλυψης του τομέα ή της κατεύθυνσης των ερευνών).

Τροπολογία:  Anne Ferreira

Τροπολογία  292
Άρθρο  18, παράγραφος 2 α (νέα)

2 α. Η Αρχή και οι αρμόδιες αρχές των 
κρατών μελών τηρούν αντιστοίχως 
μητρώο των επιστημονικών εργασιών που 
χρησιμοποιούνται για την αιτιολόγηση της 
χρήσης ισχυρισμών για θρεπτικές και 
υγιεινές ιδιότητες.
Το μητρώο αυτό παραπέμπει συγκεκριμένα 
στους ισχυρισμούς που επιτρέπονται και 
χρησιμοποιήθηκαν για τα τρόφιμα που 
αποτέλεσαν το αντικείμενο ισχυρισμού, για 
κάθε επιστημονική μελέτη και κάθε 
κατηγορία ισχυρισμών.
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Or. fr

Αιτιολόγηση 

Είναι σημαντικό οι αρχές, τόσο οι κοινοτικές όσο και οι εθνικές, να τηρούν μητρώο των 
επιστημονικών εργασιών που επέτρεψαν την απόδειξη των ισχυρισμών για θρεπτικές και 
υγιεινές ιδιότητες.

Τροπολογία:  Anne Ferreira

Τροπολογία  293
Άρθρο  18, παράγραφος 3

3. Το Μητρώο διατίθεται στο κοινό. 3. Τα μητρώα διατίθενται στο κοινό, και 
ενσωματώνονται πιο συγκεκριμένα στην 
ιστοθέση της Αρχής και των αρμοδίων 
αρχών των κρατών μελών στο Διαδίκτυο, 
όταν αυτό είναι εφικτό.

Or. fr

Αιτιολόγηση 

Το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν τους ισχυρισμούς, συμπεριλαμβανομένων των 
επιστημονικών αναφορών, πρέπει να είναι διαθέσιμο για το κοινό, και πιο συγκεκριμένα χάρη 
στην ενσωμάτωσή τους στις ιστοθέσεις του Διαδικτύου των κοινοτικών και εθνικών αρχών.

Τροπολογία:  Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, 
Δημήτριος Παπαδημούλης 

Τροπολογία  294
Άρθρο  18 α (νέο)

Άρθρο  18a
Το αργότερο 18 μήνες μετά από τη θέση σε 
ισχύ του παρόντος κανονισμού, ο 
τελευταίος θα συμπληρωθεί από οδηγία 
της ΕΕ για την πληροφόρηση των 
καταναλωτών, που θα εκπονηθεί κατ' 
αναλογία προς την οδηγία 2003/4/ΕΚ για 
την πρόσβαση του κοινού σε 
περιβαλλοντικές πληροφορίες.

Or. en
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Αιτιολόγηση 

Κατ' αναλογία προς τον κανονισμό για την πρόσβαση σε περιβαλλοντικά δεδομένα, μία οδηγία 
της ΕΕ για την πληροφόρηση των καταναλωτών θα εξασφαλίσει ικανοποιητική πρόσβαση σε 
πληροφορίες για τους καταναλωτές.

Τροπολογία:  Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, 
Δημήτριος Παπαδημούλης 

Τροπολογία  295
Άρθρο  18 β (νέο)

Άρθρο  18β
Το αργότερο εντός 18 μηνών από την 
έναρξη ισχύος του Κανονισμού αυτού, 
πρέπει να υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση 
τροποποίησης του Κανονισμού του 
Συμβουλίου 84/450/ΕΟΚ της 10ης 
Σεπτεμβρίου 1984 για την προσέγγιση των 
νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
σχετικά με την παραπλανητική διαφήμιση1

για την απαγόρευση της χρήσεως 
παιχνιδιών με σκοπό την εμπορία 
προϊόντων διατροφής.
1 ΕΕ L 250, 19.9.1984, σελ. 17.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Τα παιχνίδια που περιέχονται στις συσκευασίες ορισμένων ειδών διατροφής, όπως τα 
δημητριακά που χρησιμοποιούνται στο πρωινό, είναι πολύ αποτελεσματικά στο να επηρεάσουν 
τις επιλογές των ειδών διατροφής για παιδιά. Αυτού του είδους η εμπορία πρέπει να υπαχθεί σε 
καθεστώς ρυθμίσεων προκειμένου να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη παχυσαρκία στα παιδιά.

Τροπολογία:  Marie-Noëlle Lienemann, Dorette Corbey, Anne Ferreira

Τροπολογία  296
Άρθρο  19, παράγραφος 1, εδάφιο 1

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 

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 
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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:

αιτούντος για περίοδο τριών 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:

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η πρόβλεψη περιόδου επτά ετών για την προστασία των δεδομένων είναι υπερβολική και 
σημαίνει στην ουσία ότι αναγνωρίζεται εμπορική αποκλειστικότητα στο προϊόν που 
χρησιμοποιεί τους ισχυρισμούς για θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες· η κατάσταση αυτή 
παρεμποδίζει τους άλλους παράγοντες του τομέα να χρησιμοποιούν επιστημονικά δεδομένα και 
άλλες πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση. Πρέπει, ως εκ τούτου, να περιοριστεί 
αυτή η περίοδος προστασίας των δεδομένων σε τρία έτη, λαμβανομένου επίσης υπόψη ότι 
υπάρχουν διάφοροι τρόποι προστασίας (βιομηχανική ιδιοκτησία, εθνικό και/ή εμπορικό σήμα, 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας) στη διάθεση των υπεύθυνων επιχειρήσεων του τομέα των τροφίμων.

Εξάλλου, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκουν στην ίδια κατηγορία φάρμακα αφενός και 
τρόφιμα αφετέρου που χρησιμοποιούν ισχυρισμούς για υγιεινές ιδιότητες. Γενικώς, καλό και 
συνετό θα ήταν να μην επεκταθεί η χρησιμοποίηση παρομοίου μέσου σε όλους τους 
βιομηχανικούς τομείς με το, κατανοητό, πρόσχημα της προώθησης της καινοτομίας και των 
επενδύσεων. Η υπερβολική χρησιμοποίηση του μέσου αυτού θα είχε ως αποτέλεσμα να καταστεί 
αναποτελεσματικό.

Τροπολογία:  Marie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira, Dorette Corbey

Τροπολογία  297
Άρθρο  19, παράγραφος 2

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.

2. Έως τη λήξη της περιόδου των τριών 
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.

Or. fr
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Τροπολογία:  Françoise Grossetête, Renate Sommer

Τροπολογία  298
Άρθρο  19 α (νέο)

Άρθρο  19a
Δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας

Η κατάθεση αίτησης για ισχυρισμό και η 
καταχώρηση ή δημοσιοποίηση του 
τελευταίου δεν είναι 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. Παρόμοια δικαιώματα 
εξετάζονται με βάση το κοινοτικό δίκαιο ή 
οποιαδήποτε εθνική διάταξη που δεν 
έρχεται σε αντίθεση με το κοινοτικό δίκαιο.

Or. fr

Τροπολογία:  John Bowis

Τροπολογία  299
Άρθρο  20 α (νέο)

Άρθρο  20α
Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 και 4 της 
οδηγίας 2002/46/ΕΚ περί συμπληρωμάτων 
διατροφής, και χωρίς χρονικό περιορισμό, 
τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν την 
εμπορία και το μάρκετινγκ στην 
επικράτειά τους διατροφικών 
συμπληρωμάτων τα οποία περιέχουν 
βιταμίνες και μέταλλα που δεν 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I της 
οδηγίας, ή σε μορφές που δεν 
απαριθμούνται στο Παράρτημα II της 
οδηγίας, υπό την προϋπόθεση ότι:
(α) το προϊόν είναι σύμφωνο προς τον 
παρόντα κανονισμό, 
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(β) η εν λόγω βιταμίνη ή μέταλλο 
χρησιμοποιείται σε ένα ή περισσότερα 
συμπληρώματα διατροφής που 
κυκλοφορούσαν στο εμπόριο εντός της 
Κοινότητας στις 12 Ιουλίου 2002, και
(γ) Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια 
των Τροφίμων δεν έχει εκδώσει αρνητική 
γνώμη σε ό,τι αφορά τη χρήση αυτής της 
βιταμίνης ή του μετάλλου ή για τη χρήση 
του υπό αυτή τη  μορφή,  στην παρασκευή 
διατροφικών συμπληρωμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Η τροπολογία διατηρεί την αρχή της επικουρικότητας επιτρέποντας στα κράτη μέλη να 
προστατεύσουν την υγεία των πολιτών τους ενώ, συγχρόνως, την περιττή διακοπή της 
παρασκευής προϊόντων που αποδείχθηκαν ασφαλή πωλούμενα επί σειρά ετών σε συγκεκριμένα 
κράτη μέλη.

Τροπολογία:  John Bowis

Τροπολογία  300
Άρθρο  20 β (νέο)

Άρθρο  20β

Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 3 και 5 της 
οδηγίας 2002/46/ΕΚ, τα κράτη μέλη 
μπορούν να επιτρέπουν την εμπορία και το 
μάρκετινγκ στην επικράτειά τους 
διατροφικών συμπληρωμάτων τα οποία 
περιέχουν κάποιες ποσότητες βιταμινών 
και μετάλλων, ή μορφές βιταμινών και 
μετάλλων που υπερβαίνουν εκείνα που 
μπορεί να εγκριθούν δυνάμει του άρθρου 5, 
παράγραφος 4, της οδηγίας, υπό την 
προϋπόθεση ότι το προϊόν είναι σύμφωνο 
προς τον παρόντα κανονισμό.

Or. en
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Τροπολογία:  Johannes Blokland

Τροπολογία  301
Άρθρο  22, παράγραφος 2, εδάφιο 2

Η Επιτροπή μπορεί να κινήσει τη διαδικασία 
αυτή με δική της πρωτοβουλία.

Η Επιτροπή μπορεί να κινήσει τη διαδικασία 
αυτή και με δική της πρωτοβουλία.

Or. nl

Αιτιολόγηση 

Αυτή η διαδικασία δεν εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής. Σύμφωνα με το 
άρθρο 22, παράγραφος 1, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να κινήσουν τη διαδικασία.

Τροπολογία:  Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία  302
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 ζητούν 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.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Η παρακολούθηση της χρήσης που επιφυλάσσεται στους ισχυρισμούς για τις υγιεινές ιδιότητες 
είναι εξαιρετικά σημαντική. Η υποχρεωτική κοινοποίηση αυτών των ισχυρισμών θα βοηθούσε 
σημαντικά τις εθνικές κυβερνήσεις να εξετάσουν την ορθή χρήση αυτών των ισχυρισμών και να 
παρακολουθήσουν τις τυχόν επιπτώσεις επί της υγείας του πληθυσμού.



PE 353.660v01-00 178/209 AM\555844EL.doc

EL

Τροπολογία:  Avril Doyle

Τροπολογία  303
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.  

Or. en

Αιτιολόγηση 

Οι διαφημιστικές εκστρατείες, οι λογότυποι 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.

Τροπολογία:  John Bowis

Τροπολογία  304
Άρθρο  25

Το αργότερο έως ... [τελευταία ημέρα του 
πέμπτου μήνα που ακολουθεί την 

Το αργότερο έως ... [τελευταία ημέρα του 
μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία έκδοσης 
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ημερομηνία έκδοσης + 6 έτη], η Επιτροπή 
υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
στο Συμβούλιο έκθεση για την εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού, ιδίως για την 
εξέλιξη της αγοράς τροφίμων για τα οποία 
γίνονται ισχυρισμοί για τις υγιεινές ιδιότητές 
τους, από κοινού με πρόταση για 
τροποποιήσεις εάν χρειάζεται.

+ 3 έτη], η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, ιδίως για την εξέλιξη της 
αγοράς τροφίμων για τα οποία γίνονται 
ισχυρισμοί για τις υγιεινές ιδιότητές τους 
και για τυχόν προβλήματα που συνδέονται 
με το άρθρο 1, παράγραφος 5, σχετικά με 
τα εμπορικά σήματα, από κοινού με 
πρόταση για τροποποιήσεις εάν χρειάζεται.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Μια πιο έγκαιρη αναθεώρηση θα πρόσφερε την ευκαιρία να διαπιστωθούν τυχόν συγκρούσεις 
μεταξύ του κανονισμού και της νομοθεσίας σχετικά με τα εμπορικά σήματα.

Τροπολογία:  Anne Ferreira

Τροπολογία  305
Άρθρο  25

Αξιολόγηση Αξιολόγηση
Το αργότερο έως ... [τελευταία ημέρα του 
πέμπτου μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία 
έκδοσης + 6 έτη], η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, ιδίως για την εξέλιξη της 
αγοράς τροφίμων για τα οποία γίνονται 
ισχυρισμοί για τις υγιεινές ιδιότητές τους, 
από κοινού με πρόταση για τροποποιήσεις 
εάν χρειάζεται.

Το αργότερο έως ... [τελευταία ημέρα του 
πέμπτου μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία 
έκδοσης + 4 έτη], και κατόπιν κάθε 3 έτη η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση για 
την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
ιδίως για την εξέλιξη της αγοράς τροφίμων 
για τα οποία γίνονται ισχυρισμοί για τις 
υγιεινές ιδιότητές τους, από κοινού με 
πρόταση για τροποποιήσεις εάν χρειάζεται.

Or. fr
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Αιτιολόγηση 

Η προτεινόμενη από την Επιτροπή προθεσμία είναι υπερβολικά μεγάλη για την εξέταση της 
σωστής εφαρμογής της νέας κοινοτικής αυτής νομοθεσίας. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να 
συντομευτεί η προθεσμία αυτή, ώστε να γίνει η εξέταση και, εν ανάγκη, να υποβληθούν 
προτάσεις τροποποίησης της κοινοτικής νομοθεσίας.

Εξάλλου, είναι σκόπιμο στη συνέχεια να συντάσσεται τακτικά αναφορά σχετικά με την 
εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής.

Τροπολογία:  Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Τροπολογία  306
Άρθρο  25

Το αργότερο έως ... [τελευταία ημέρα του 
πέμπτου μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία 
έκδοσης + 6 έτη], η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, ιδίως για την εξέλιξη της 
αγοράς τροφίμων για τα οποία γίνονται 
ισχυρισμοί για τις υγιεινές ιδιότητές τους, 
από κοινού με πρόταση για τροποποιήσεις 
εάν χρειάζεται.

Το αργότερο έως ... [τελευταία ημέρα του 
πέμπτου μήνα που ακολουθεί την ημερομηνία 
έκδοσης + 6 έτη], η Επιτροπή υποβάλλει στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο 
έκθεση για την εφαρμογή του παρόντος 
κανονισμού, ιδίως για την εξέλιξη της 
αγοράς τροφίμων για τα οποία γίνονται 
ισχυρισμοί για τις υγιεινές ιδιότητές τους, 
από κοινού με πρόταση για τροποποιήσεις 
εάν χρειάζεται.

Στην αξιολόγηση αυτή πρέπει να 
περιλαμβάνονται και τυχόν επιπτώσεις επί 
της δημόσιας υγείας.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Για να μπορεί η Επιτροπή να υποβάλει τεκμηριωμένη έκθεση στο Κοινοβούλιο και να προτείνει 
τυχόν τροποποιήσεις, πρέπει απαραιτήτως να περιληφθεί αξιολόγηση των επιπτώσεων των 
ισχυρισμών επί της υγείας του πληθυσμού.

Τροπολογία:  Chris Davies, John Bowis, Caroline Jackson, Martin Callanan

Τροπολογία  307
Άρθρο  25 α (νέο)

Άρθρο  25α
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Μεταβατικά μέτρα
Ισχυρισμοί για τρόφιμα που προορίζονται 
για εντατική μυϊκή προσπάθεια, οι οποίοι 
έχουν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με εθνικές 
διατάξεις πριν από την ημερομηνία θέσης 
σε ισχύ, όπως ορίζεται στο άρθρο 26, 
μπορούν να συνεχίσουν να 
χρησιμοποιούνται έως ότου εγκριθεί 
οδηγία της Επιτροπής 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.

Or. en

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:  Martin Callanan

Τροπολογία  308
Άρθρο  26

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την 
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την 
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

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

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

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 

Η εμπορία τροφίμων που διατέθηκαν στην 
αγορά ή επισημάνθηκαν πριν από την 
ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του 
παρόντος κανονισμού και τα οποία δεν 
συμμορφώνονται με τον παρόντα 
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[τελευταία ημέρα του ενδέκατου μήνα που 
ακολουθεί της δημοσίευσης].

κανονισμό, μπορεί να γίνεται έως 
[τελευταία ημέρα του δέκατου όγδοου μήνα 
μετά την εφαρμογή του] ή έως την 
ημερομηνία παραμονής του προϊόντος 
στα ράφια των καταστημάτων, αναλόγως 
με το ποια εκ των δύο περιόδων είναι η 
μεγαλύτερη.

Οι ισχυρισμοί όσον αφορά την υγεία, 
όπως προβλέπονται στο άρθρο 12, 
παράγραφος 1, είναι δυνατό να γίνονται 
από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος που 
ορίζεται στο άρθρο 26, μέχρι την έγκριση 
του καταλόγου σύμφωνα με το άρθρο 12, 
παράγραφος 2α, υπ' ευθύνη των 
επιχειρήσεων στον τομέα των τροφίμων, 
εφόσον συμμορφούνται προς τον παρόντα 
κανονισμό και προς τις υφιστάμενες 
σχετικές διατάξεις των κρατών μελών, 
και υπό την επιφύλαξη της εγκρίσεως των 
μέτρων διασφάλισης σύμφωνα με το 
άρθρο 22.
Οι ισχυρισμοί όσον αφορά την υγεία, οι 
οποίοι είναι διαφορετικοί από αυτούς που 
προβλέπονται στο άρθρο 12, παράγραφος 
1, και έχουν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με 
τις υφιστάμενες διατάξεις για τα τρόφιμα, 
για κατηγορίες τροφίμων ή για συστατικά 
τροφίμων την ημέρα που τίθεται σε ισχύ 
ο παρών κανονισμός, μπορούν να 
εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται στις 
χώρες στο εμπορικό κύκλωμα των 
οποίων κυκλοφορούν, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα υποβάλλεται σχετική 
αίτηση, σύμφωνα με το άρθρο 14, εντός 
δώδεκα μηνών από την ημερομηνία 
ενάρξεως ισχύος του παρόντος 
κανονισμού και έως έξι μήνες μετά τη 
λήψη οριστικής αποφάσεως σύμφωνα με 
το άρθρο 16.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Είναι ανάγκη να προβλέψει ο κανονισμός επαρκείς μεταβατικές περιόδους τόσο στην 
περίπτωση των ισχυρισμών όσον αφορά την υγεία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
άρθρου  12 - ισχυρισμοί οι οποίοι βασίζονται σε γενικώς αποδεκτά επιστημονικά δεδομένα -
όσο και στο θέμα του κατά πόσον περιλαμβάνονται τελικώς ή όχι στον κατάλογο της 
Κοινότητας των επιτρεπόμενων ισχυρισμών και των προϊόντων με ισχυρισμούς για την υγεία, 
που κυκλοφορούν σήμερα στην αγορά αλλά για τα οποία θα χρειασθεί η έκδοση αδείας 
σύμφωνα με τους όρους της  πρότασης. 

Συγχρόνως, είναι ανάγκη να επεκταθεί η περίοδος σταδιακής κατάργησης για τρόφιμα που 
κυκλοφορούν στην αγορά ή επισημάνθηκαν πριν από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ και δεν 
συμφωνούν προς τον παρόντα κανονισμό. Πράγματι, η περίοδος που έχει προβλεφθεί για τον 
σκοπό αυτό στην πρόταση 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. 

Ο κανονισμός αυτός θα πρέπει σε οποιαδήποτε περίπτωση να επιτρέπει στις εταιρείες να 
συνεχίζουν να εμπορεύονται τα προϊόντα τους που βρίσκονται στην αγορά υπό την προϋπόθεση 
ότι έχει υποβληθεί αίτηση, σύμφωνα με την διαδικασία έγκρισης, έως ότου ληφθεί τελική 
απόφαση από την ΕΥΑΤ και τη μόνιμη επιτροπή.

Τροπολογία:  Chris Davies

Τροπολογία  309
Άρθρο  26, παράγραφος 2

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

Αρχίζει να ισχύει από [τελευταία ημέρα του 
εικοστού τρίτου μήνα που ακολουθεί της 
δημοσίευσης].

Or. en

Αιτιολόγηση 

Μία μεταβατική περίοδος 24 μηνών θα εξασφαλίσει τη λιγότερο δυνατή αναστάτωση και το 
λιγότερο δυνατό κόστος για εταιρείες που πρέπει να αλλάξουν τη σήμανση των προϊόντων τους 
προκειμένου να συμμορφωθούν προς τις νέες απατήσεις του κανονισμού. Επιπλέον, εάν η 
μεταβατική περίοδος είναι τόσο σύντομη, υπάρχει περίπτωση να χρειασθεί η απόσυρση των 
προϊόντων με μακρά διάρκεια ζωής, ιδίως δε των συμπληρωμάτων διατροφής, και η εκ νέου 
συσκευασία τους σε υψηλότερη τιμή. Ας σημειωθεί ακόμη ότι ορισμένες μορφές δαπανηρής 
έντυπης συσκευασίας, όπως τα κουτιά τετραπάκ, εκτυπώνονται σε μεγάλες ποσότητες, η 
μικρότερη των οποίων αφορά συχνά διαστήματα 2 - 4 ετών.
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Τροπολογία:  Chris Davies

Τροπολογία  310
Άρθρο  26, παράγραφος 2 α (νέα)

Οι ισχυρισμοί για υγιεινές ιδιότητες, πλην 
των αναφερομένων στο άρθρο 12, 
παράγραφος 1, που χρησιμοποιούνται  
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
μπορούν να παραμείνουν στην αγορά  υπό 
την προϋπόθεση ότι θα υποβληθεί αίτηση 
βάσει του άρθρου 14 εντός δώδεκα μηνών 
μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
κανονισμού και έως έξι μήνες μετά από τη 
λήψη τελικής απόφασης βάσει του άρθρου 
16.
Οι ισχυρισμοί για υγιεινές ιδιότητες που 
αναφέρονται στο άρθρο 12, παράγραφος 1, 
οι οποίοι καταργούνται στη συνέχεια 
δυνάμει της διαδικασίας που προβλέπεται 
στο άρθρο  23, μπορούν να 
εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται έως 
την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα μετά 
την λήψη της απόφασης.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Αυτές οι μεταβατικές περίοδοι θα εξασφαλίσουν τη λιγότερο δυνατή αναστάτωση και το 
λιγότερο δυνατό κόστος για εταιρείες που πρέπει να αλλάξουν τη σήμανση των προϊόντων τους 
προκειμένου να συμμορφωθούν προς τις νέες απατήσεις του κανονισμού.

Τροπολογία:  Avril Doyle

Τροπολογία  311
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 

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 
εισοστού τρίτου μήνα που ακολουθεί της 
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δημοσίευσης]. δημοσίευσης].

Or. en

Αιτιολόγηση 

Θα πρέπει να υπάρχει λογικός χρόνος για τους επιχειρηματίες ώστε να προσαρμοσθούν στις 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Τροπολογία:  Jules Maaten, Holger Krahmer

Τροπολογία  312
Παράρτημα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ διαγράφεται
Ισχυρισμοί για τις θρεπτικές ιδιότητες και 

προϋποθέσεις χρήσης τους

Or. en

Αιτιολόγηση 

Η διατύπωση ισχυρισμών για θρεπτικές ιδιότητες θα πρέπει να ανήκει στην ευθύνη της 
βιομηχανίας. Οι όροι συμμόρφωσης των ισχυρισμών για θρεπτικές ιδιότητες θα πρέπει να 
ρυθμισθούν στο πλαίσιο της προσεχούς πρότασης σχετικά με την επισήμανση των θρεπτικών 
ουσιών.

Τροπολογία:  Jules Maaten, Chris Davies

Τροπολογία  313
Παράρτημα, νέο τμήμα α πριν από το τμήμα με τίτλο «ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑ»

ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑ
Ισχυρισμός σύμφωνα με τον οποίο ένα 
τρόφιμο έχει υψηλή ενεργειακή αξία, και 
οιοσδήποτε ισχυρισμός που πιθανώς έχει 
το ίδιο νόημα για τον καταναλωτή, μπορεί 
να διατυπωθεί μόνον εφόσον το προϊόν 
περιέχει περισσότερες από 60 kcal/100ml ή 
250 kcal/100g.
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Or. en

Αιτιολόγηση 

Το άρθρο  2, παράγραφος 4, προβλέπει ορισμό της έννοιας "ισχυρισμός για θρεπτικές 
ιδιότητες", και αναφέρεται στο στοιχείο (α) στην ενέργεια (θερμική αξία) που παρέχει ένα 
τρόφιμο "σε μειωμένο ή αυξημένο βαθμό". Εν τούτοις, το παράρτημα διευκρινίζει σήμερα 
μόνον τους όρους που ισχύουν για ισχυρισμούς σχετικά με μειωμένα επίπεδα ενέργειας. Για 
λόγους συνοχής, θα πρέπει να καθιερωθεί ισχυρισμός που αναφέρεται σε υψηλά επίπεδα 
ενέργειας.

Τροπολογία:  Jules Maaten, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία  314
Παράρτημα, νέο τμήμα α μετά το τμήμα με τίτλο «ΧΑΜΗΛΑ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ»

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΠΤΗΤΑ ΣΕ 
ΩΜΕΓΑ 3
Ισχυρισμός σύμφωνα με τον οποίο ένα 
τρόφιμο έχει υψηλή περιεκτικότητα σε 
ωμέγα 3, και οιοσδήποτε ισχυρισμός που 
πιθανώς έχει το ίδιο νόημα για τον 
καταναλωτή, μπορεί να διατυπωθεί μόνον 
εφόσον πληρούται ένας τουλάχιστον από 
τους κάτωθι όρους:
- ελάχιστη ποσότητα 0,6g άλφα-λινολενικού 
οξέως ανά 100g/100ml προϊόντος
- ελάχιστη ποσότητα 60 mg ωμέγα 3 πολύ 
μακριάς αλυσίδας ανά 100g/100ml 
προϊόντος
εφόσον τουλάχιστον το 30% της 
διαιτητικής σύστασης του ΠΟΥ ή 
περιφερειακών ή εθνικών φορέων 
ικανοποιείται από τη μέση ημερήσια 
πρόσληψη του προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Το ανωτέρω τμήμα περί υψηλής περιεκτικότητας σε ωμέγα 3 πρέπει να ενσωματωθεί στον 
κανονισμό ώστε να ενημερωθούν οι καταναλωτές για τις πρόσφατες εξελίξεις και συστάσεις 
σχετικά με τα λιπαρά οξέα  concerning ωμέγα 3. Η ΠΟΥ συνιστά αύξηση της ημερήσιας 
πρόσληψης λιπαρών οξέων ωμέγα 3.
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Τροπολογία:  John Bowis

Τροπολογία  315
Παράρτημα, νέο τμήμα β μετά το τμήμα με τίτλο «ΧΑΜΗΛΑ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ»

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΠΤΗΤΑ ΣΕ 
ΩΜΕΓΑ 3
Ισχυρισμός σύμφωνα με τον οποίο ένα 
τρόφιμο έχει υψηλή περιεκτικότητα σε 
ωμέγα 3, και οιοσδήποτε ισχυρισμός που 
πιθανώς έχει το ίδιο νόημα για τον 
καταναλωτή, μπορεί να διατυπωθεί μόνον 
εφόσον πληρούται ένας τουλάχιστον από 
τους κάτωθι όρους:
- ελάχιστη ποσότητα 0,6g άλφα-λινολενικού 
οξέως ανά 100g/100ml προϊόντος
- ελάχιστη ποσότητα 60 mg ωμέγα 3 πολύ 
μακριάς αλυσίδας ανά 100g/100ml 
προϊόντος
εφόσον τουλάχιστον το 30% της 
διαιτητικής σύστασης του ΠΟΥ ή 
περιφερειακών ή εθνικών φορέων 
ικανοποιείται από τη μέση ημερήσια
πρόσληψη του προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Πολλά κράτη έχουν διατυπώσει διαιτητικές κατευθυντήριες γραμμές συνιστώντας στους 
καταναλωτές να τρων περισσότερο ωμέγα 3, ουσία που απαντά κατά κύριο λόγο στα ψάρια.

Τροπολογία:  John Bowis

Τροπολογία  316
Παράρτημα, νέο τμήμα γ μετά το τμήμα με τίτλο «ΧΑΜΗΛΑ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ»

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ ΩΜΕΓΑ 6
Ισχυρισμός σύμφωνα με τον οποίο ένα 
τρόφιμο έχει υψηλή περιεκτικότητα σε 
ωμέγα 6, και οιοσδήποτε ισχυρισμός που 
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πιθανώς έχει το ίδιο νόημα για τον 
καταναλωτή, μπορεί να διατυπωθεί μόνον 
εφόσον πληρούται ένας τουλάχιστον από 
τους κάτωθι όρους: 
- ελάχιστη περιεκτικότητα λινολενικού 
οξέως 3,4g ανά 100g/100ml προϊόντος
- τουλάχιστον το 30% της διαιτητικής 
σύστασης του ΠΟΥ ή περιφερειακών ή 
εθνικών φορέων ικανοποιείται από τη μέση 
ημερήσια πρόσληψη του προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Οι έρευνες έχουν καταδείξει ότι η αντικατάσταση των κεκορεσμένων λιπαρών με 
πολυακόρεστες λιπαρές ουσίες μπορεί να συμβάλει στη μείωση των κινδύνων για 
καρδιαγγειακές παθήσεις.

Τροπολογία:  John Bowis

Τροπολογία  317
Παράρτημα, νέο τμήμα δ μετά το τμήμα με τίτλο «ΧΑΜΗΛΑ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ»

ΠΗΓΗ ΛΙΠΑΡΟΥ ΟΞΕΩΣ ΩΜΕΓΑ 6
Ισχυρισμός σύμφωνα με τον οποίο ένα 
τρόφιμο αποτελεί πηγή ωμέγα 6, και 
οιοσδήποτε ισχυρισμός που πιθανώς έχει 
το ίδιο νόημα για τον καταναλωτή, μπορεί 
να διατυπωθεί μόνον εφόσον πληρούται 
ένας τουλάχιστον από τους κάτωθι όρους:
- ελάχιστη περιεκτικότητα λινολενικού 
οξέως 1,7g ανά 100g/100ml προϊόντος
- τουλάχιστον το 15% της διαιτητικής 
σύστασης του ΠΟΥ ή περιφερειακών ή 
εθνικών φορέων ικανοποιείται από τη μέση 
ημερήσια πρόσληψη του προϊόντος.

Or. en
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Τροπολογία:  Eija-Riitta Korhola, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Τροπολογία  318
Παράρτημα, νέο τμήμα ε μετά το τμήμα με τίτλο «ΧΑΜΗΛΑ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ»

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ
Ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο έχει χαμηλή 
περιεκτικότητα σε χοληστερόλη, καθώς 
και κάθε ισχυρισμός που πιθανώς έχει το 
ίδιο νόημα για τον καταναλωτή, μπορεί να 
γίνει μόνον όταν το προϊόν περιέχει όχι 
περισσότερα από 0,02g χοληστερόλης 
/100g (για στερεά) ή 0,01 χοληστερόλης 
/100ml (για υγρά), και λιγότερα από 1,5g 
κορεσμένων λιπαρών ανά 
100g (για στερεά) ή 0,75g κορεσμένων 
λιπαρών ανά 100 ml (για υγρά), και όχι 
μεγαλύτερη ενεργειακή αξία από 10% σε 
κορεσμένα λιπαρά. 

Στην περίπτωση τροφίμων που εκ φύσεως 
έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε ενέργεια, 
ο όρος "εκ φύσεως" μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί προτασσόμενος αυτού του 
ισχυρισμού.

Or. en

Τροπολογία:  Dorette Corbey

Τροπολογία  319
Παράρτημα, νέο τμήμα στ μετά το τμήμα με τίτλο «ΧΑΜΗΛΑ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ»

ΧΩΡΙΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ
Ο ισχυρισμός ότι ένα προϊόν δεν περιέχει 
χοληστερόλη καθώς και κάθε άλλος 
ισχυρισμός ο οποίος είναι πιθανόν να έχει 
το ίδιο νόημα για τον καταναλωτή, 
επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνον όταν 
το προϊόν δεν περιέχει περισσότερα από 
0,005 gram/100 gram χοληστερόλης 
(στερεές ουσίες) ·η 0,005 gram/ml (υγρές 
ουσίες), και



PE 353.660v01-00 190/209 AM\555844EL.doc

EL

a) όταν περιέχει λιγότερο από 1,5 gram 
κορεσμένα λιπαρά ανά 100 gram (στερεές 
ουσίες) ή 0,75 gram κορεσμένα λιπαρά ανά 
100 mil (υγρές ουσίες), ενώ τα κορεσμένα 
λιπαρά δεν επιτρέπεται να παρέχουν άνω 
του 10% της ενεργειακής αξίας, ή
β) όταν το 70% του συνόλου των λιπαρών 
οξέων είναι ακόρεστα. 
Στην περίπτωση προϊόντων που είναι από 
τη φυσική τους σύσταση ελεύθερα 
χοληστερόλης, αναγράφονται στον 
ισχυρισμό η λέξη "από τη φυσική τους 
σύσταση".

Or. nl

Αιτιολόγηση 

Ο ισχυρισμός αυτός εγκρίνεται από τον Codex Alimentarius. Η μέση ποσότητα χοληστερόλης 
που λαμβάνει ο γενικός πληθυσμός ανέρχεται περίπου σε 200-300 mg ημερησίως. Η 
περιεκτικότητα χοληστερόλης σε φυτικά έλαια και λιπαρά ανέρχεται σε λιγότερο από 5 mg ανά 
100 gram, ενώ η περιεκτικότητα χοληστερόλης σε ζωικά λιπαρά ανέρχεται περίπου σε 300 mg 
ανά 100 gram. Επομένως, αντικαθιστώντας 20 gram ζωικών λιπαρών με 20 gram φυτικών 
λιπαρών μπορεί να μειωθεί η λήψη χοληστερόλης από 50 έως 60 mg ημερησίως, δηλ. κατά 20-
25%, και με τον τρόπο αυτό μειώνεται σημαντικά και η συνολική ποσότητα χοληστερόλης στο 
πλάσμα και η LDL χοληστερόλη.

Τροπολογία:  María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Eija-Riitta 
Korhola

Τροπολογία  320
Παράρτημα, νέο τμήμα ζ μετά το τμήμα με τίτλο «ΧΑΜΗΛΑ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ»

ΧΩΡΙΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ 

Ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο δεν περιέχει 
χοληστερόλη, καθώς και κάθε ισχυρισμός 
που πιθανώς έχει το ίδιο νόημα για τον 
καταναλωτή, μπορεί να διατυπωθεί μόνον 
όταν το προϊόν περιέχει όχι περισσότερα 
από 0,005g χοληστερόλης /100g (για 
στερεά) ή όχι περισσότερα από 0,005 
χοληστερόλης /100ml (για υγρά), και  
- λιγότερα από 1,5g κορεσμένων λιπαρών 
ανά 100g (για στερεά) ή 0,75g κορεσμένων 
λιπαρών ανά 100 ml (για υγρά), και σε 
κάθε περίπτωση τα κορεσμένα λιπαρά δεν 
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πρέπει να υπερβαίνουν το 10% σε 
ενεργειακή αξία, 
- ή το 70% του συνόλου των λιπαρών 
οξέων είναι ακόρεστα.
Στην περίπτωση τροφίμων που εκ φύσεως 
έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε ενέργεια, 
ο όρος "εκ φύσεως" μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί προτασσόμενος αυτού του 
ισχυρισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Ο ισχυρισμός αυτός εγκρίνεται από τον Κώδικα Διατροφής.

Τροπολογία:  Lena Ek

Τροπολογία  321
Παράρτημα, νέο τμήμα η μετά το τμήμα με τίτλο «ΧΑΜΗΛΑ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ»

ΧΩΡΙΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ
Ισχυρισμός ότι το τρόφιμο δεν περιέχει 
χοληστερόλη, και κάθε ισχυρισμός που έχει 
το ίδιο νόημα για τον καταναλωτή, μπορεί 
να γίνει μόνο υπό τον όρο ότι:
α) Το προϊόν περιέχει 0,005 γραμ. 
χοληστερόλης/100 γραμ.(για στερεά) ή κατ’ 
ανώτατο όριο 0,005 γραμ./100ml (για 
υγρά).
β) Το προϊόν περιέχει λιγότερο από 1,5 
γραμ. κορεσμένων λιπαρών/100 γραμ.(για 
στερεά προϊόντα) ή 0,75 γραμ. κορεσμένων 
λιπαρών/100ml (για υγρά).
γ) Κατ’ ανώτατο όριο 10% της ενέργειας 
προέρχεται από κορεσμένα λιπαρά ή 70% 
των συνολικών λιπαρών οξέων είναι 
ακόρεστα.
Στην περίπτωση τροφίμων που εκ φύσεως 
είναι χωρίς χοληστερόλη, ο όρος «εκ 
φύσεως» μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
προτασσόμενος αυτού του ισχυρισμού.



PE 353.660v01-00 192/209 AM\555844EL.doc

EL

Or. sv

Αιτιολόγηση 

Ο ισχυρισμός αυτός εγκρίνεται από τον Κώδικα Διατροφής. Η μέση ημερήσια πρόσληψη 
χοληστερόλης ανέρχεται σε 200-300mg περίπου. Έλαια/λιπαρά φυτικής προέλευσης έχουν 
χαμηλότερη περιεκτικότητα σε χοληστερόλη από 5mg/100 γραμ., ενώ τα λιπαρά ζωικής 
προέλευσης έχουν περιεκτικότητα χοληστερόλης που ανέρχεται σε περίπου 300mg/100 γραμ. 
Εάν 20 γραμ. λιπαρών ζωικής προέλευσης αντικατασταθούν με 20 γραμ. λιπαρών φυτικής 
προέλευσης, η συνολική πρόσληψη χοληστερόλης μειώνεται κατά 50-60mg την ημέρα, πτώση 
που αντιστοιχεί σε μείωση κατά 20-25%. Αυτό σημαίνει ουσιαστική μείωση της χοληστερόλης 
στο συνολικό πλάσμα καθώς και της αρνητικής χοληστερόλης LDL.

Τροπολογία:  Anja Weisgerber

Τροπολογία  322
Παράρτημα, τμήμα με τίτλο «ΧΩΡΙΣ ΣΑΚΧΑΡΑ», παράγραφος 1

Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο είναι χωρίς 
σάκχαρα καθώς και κάθε ισχυρισμός που 
είναι πιθανόν να έχει το ίδιο νόημα για τον 
καταναλωτή, μπορεί να γίνει μόνο όταν το 
προϊόν περιέχει λιγότερα από 0.5g 
σακχάρων ανά 100g ή 100ml.

Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο είναι χωρίς 
σάκχαρα καθώς και κάθε ισχυρισμός που 
έχει το ίδιο νόημα για τον καταναλωτή, 
μπορεί να γίνει μόνο όταν το προϊόν περιέχει 
λιγότερα από 0.7g σακχάρων ανά 100g ή 
100ml.

Or. de

Αιτιολόγηση 

Προς ικανοποίηση της επιθυμίας που έχουν εκφράσει καταναλωτές, σε τρόφιμα χωρίς σάκχαρα 
χρησιμοποιούνται συχνά αντί τεχνητών χρωστικών ουσιών φυσικά εκχυλίσματα φρούτων και 
φυτών. Αυτά περιέχουν μικρές ποσότητες σακχάρων, γεγονός το οποίο καθιστά απαραίτητο να 
καθορισθεί όριο 0,7 % σακχάρων ανά 100g του τροφίμου. Μια οριακή τιμή της τάξεως του 
0,5%, επί παραδείγματι, θα υποχρέωνε τους παραγωγούς τροφίμων να χρησιμοποιούν σε πολλά 
τρόφιμα "χωρίς σάκχαρα" τεχνητές χρωστικές ουσίες αντί να χρησιμοποιούν τρόφιμα που έχουν 
χρωστικές ιδιότητες (π.χ. χυμό κερασιού).

Σύμφωνα με όλα τα επιστημονικά στοιχεία υπολλειμματικά σάκχαρα της τάξεως του 0,7 % ανά 
100g του τροφίμου είναι ασήμαντα από διατροφική άποψη.
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Τροπολογία:  Riitta Myller, Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Eija-Riitta Korhola

Τροπολογία  323
Παράρτημα, νέο τμήμα α μετά το τμήμα με τίτλο «ΧΩΡΙΣ ΣΑΚΧΑΡΑ»

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΛΑΚΤΟΖΗ
Ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο είναι χαμηλής 
περιεκτικότητας σε λακτόζη, καθώς και 
κάθε ισχυρισμός που έχει πιθανώς το ίδιο 
νόημα για τον καταναλωτή, μπορεί να 
διατυπωθεί μόνο όταν το προϊόν περιέχει 
έως 1 g λακτόζης ανά 100 g ή 100 ml 
έτοιμων προς κατανάλωση τροφίμων.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Στον παρόντα κανονισμό πρέπει να ορίζονται όσα αφορούν τη λακτόζη, για να βελτιωθεί η 
θέση του καταναλωτή.

Τροπολογία:  Eija-Riitta Korhola

Τροπολογία  324
Παράρτημα, νέο τμήμα β μετά το τμήμα με τίτλο «ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΑΚΧΑΡΑ»

ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ
Ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο δεν περιέχει 
λακτόζη, καθώς και κάθε ισχυρισμός που 
έχει πιθανώς το ίδιο νόημα για τον 
καταναλωτή, μπορεί να διατυπωθεί μόνο 
όταν το προϊόν περιέχει μη ανιχνεύσιμες 
ποσότητες λακτόζης όταν αναλύεται (ήτοι 
λιγότερα από 10 mg/100 g ή 100 ml 
έτοιμων προς κατανάλωση τροφίμων). 

Or. en
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Αιτιολόγηση 

Πρέπει να συμπεριληφθεί ορισμός του ελεύθερου από λακτόζη τροφίμου στην παρούσα πρόταση 
κανονισμού ώστε να υπάρξει πρότυπο σε ευρωπαϊκή κλίμακα για τα ελεύθερα από λακτόζη 
προϊόντα. Ο ορισμός αυτός δεν έχει μέχρι τώρα διατυπωθεί και χρειάζεται επίσης για τα βασικά 
είδη διατροφής.

Τροπολογία:  Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Τροπολογία  325
Παράρτημα, νέο τμήμα γ μετά το τμήμα με τίτλο «ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΑΚΧΑΡΑ»

ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ
Ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο δεν περιέχει 
λακτόζη, καθώς και κάθε ισχυρισμός που 
έχει πιθανώς το ίδιο νόημα για τον 
καταναλωτή, μπορεί να διατυπωθεί μόνο 
όταν το προϊόν περιέχει όχι περισσότερα 
από 10 mg λακτόζης ανά 100 g ή 100 ml 
έτοιμων προς κατανάλωση τροφίμων.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Η έλλειψη ανεκτικότητας στη λακτόζη συνιστά κοινό πρόβλημα, με αποτέλεσμα να μην μπορούν 
τα συμβατικά προϊόντα γάλακτος να χρησιμοποιηθούν από σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού 
(περίπου το 17 % του πληθυσμού της Φινλανδίας). Τα γαλακτοκομικά προϊόντα αποτελούν σε 
πολλές χώρες τη βάση της παραδοσιακής διατροφής, επειδή είναι πλούσια σε πρωτεΐνες και 
ασβέστιο και περιέχουν πολλές βιταμίνες.

Έχουν εξελιχθεί από τη βιομηχανία τροφίμων πολλά γαλακτοκομικά προϊόντα χωρίς λακτόζη ή 
χαμηλής περιεκτικότητας σε λακτόζη. Υπάρχουν επίσης στην αγορά πολλά άλλα προϊόντα στα 
οποία έχουν χρησιμοποιηθεί οι εν λόγω ισχυρισμοί ως πληροφόρηση για την φύση των 
προϊόντων που είναι κατάλληλα για χρήση από όσους δεν ανέχονται τη λακτόζη. Στις χώρες της 
ΕΕ δεν υπάρχουν κοινοί κανόνες για τους εν λόγω ισχυρισμούς και θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν τα ίδια όρια προκειμένου να βοηθηθούν οι καταναλωτές. 

Το όριο ανίχνευσης της λακτόζης είναι 10 mg/100 g με αποτέλεσμα να μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί το εν λόγω όριο στους ισχυρισμούς για απουσία λακτόζης.

Τροπολογία:  Lena Ek

Τροπολογία  326
Παράρτημα, νέο τμήμα δ) μετά το τμήμα με τίτλο «ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΑΚΧΑΡΑ»
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ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ
Ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο δεν περιέχει 
λακτόζη και κάθε άλλος ισχυρισμός που 
μπορεί να έχει την ίδια σημασία για τους 
καταναλωτές επιτρέπεται μόνο στην 
περίπτωση κατά την οποία ένα προϊόν 
περιέχει ποσότητα λακτόζης που δεν είναι 
δυνατόν να διαπιστωθεί κατά την ανάλυση 
(ήτοι μικρότερο των 10mg/100 γραμ. ή 100 
ml τροφίμων έτοιμων προς κατανάλωση). 
Στην περίπτωση των τροφίμων που εκ 
φύσεως είναι χωρίς λακτόζη, ο όρος «εκ 
φύσεως» μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
προτασσόμενος αυτού του ισχυρισμού.

Or. sv

Αιτιολόγηση 

Σημαντικό μέρος του πληθυσμού έχει δυσανεξία στην λακτόζη και δεν μπορεί να καταναλώνει 
παραδοσιακά γαλακτοκομικά προϊόντα, τα οποία αποτελούν ένα από τα βασικά στοιχεία της 
παραδοσιακής διατροφής και είναι πολύ σημαντικά για το σύνολο του πληθυσμού λόγω της 
υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο καθώς και ως πηγή των βιταμινών D-, B2- B12- και 
ιωδίου. Η προσφορά προϊόντων με χαμηλή περιεκτικότητα λακτόζης ή χωρίς λακτόζη είναι 
μεγάλη. Καταναλωτές που έχουν δυσανεξία στη λακτόζη πρέπει να ενημερώνονται για τα 
συστατικά των προϊόντων αυτών. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενιαία όρια που έχουν 
καθιερωθεί για τα κράτη μέλη όσον αφορά ισχυρισμούς για την περιεκτικότητα λακτόζης.

Τροπολογία:  María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία  327
Παράρτημα, νέο τμήμα ε) μετά το τμήμα με τίτλο «ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΑΚΧΑΡΑ»

ΠΗΓΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ
Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο είναι πηγή 
σύνθετων υδατανθράκων, καθώς και κάθε 
ισχυρισμός που έχει το ίδιο νόημα για τον 
καταναλωτή, μπορεί να γίνει μόνο όταν το 
προϊόν περιέχει τουλάχιστον 25 g 
σύνθετων υδατανθράκων ανά 100 g.

Or. es

Αιτιολόγηση

Οι σύνθετοι υδατάνθρακες αποτελούνται από μακρές ίνες απλών σακχάρων. Βρίσκονται σε 
φυσική κατάσταση σε σπόρους, φρούτα, όσπρια (μπιζέλια και φασόλια) και άλλα 
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οπωροκηπευτικά. Οι σύνθετοι υδατάνθρακες περιλαμβάνουν κάθε είδους αφομοιώσιμους 
υδατάνθρακες, με εξαίρεση τους μονοσακχαρίτες και δισακχαρίτες.

Η ενέργεια που περιέχεται σε ένα τρόφιμο προέρχεται κυρίως από πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και 
λίπη.

Οι διατροφικές συστάσεις διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών συνιστούν τη λήψη των εξής 
ποσοτήτων των τριών αυτών θρεπτικών ουσιών:

 λιγότερο από το 30 - 35% της ενέργειας πρέπει να προέρχεται από λίπη·
 μεταξύ του 10 και 15% της ενέργειας πρέπει να προέρχεται από πρωτεΐνες·
 άνω του 50%  της ενέργειας πρέπει να προέρχεται από υδατάνθρακες (κατά προτίμηση 

με τη μορφή σύνθετων υδατανθράκων).

Συνεπώς, είναι σημαντικό να ενημερώνονται οι καταναλωτές σχετικά με τα τρόφιμα που είναι 
πηγές υδατανθράκων, ώστε να μπορούν να επιλέγουν υγιεινότερη διατροφή.

Τροπολογία:  María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines

Τροπολογία  328
Παράρτημα, νέο τμήμα στ) μετά το τμήμα με τίτλο «ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΑΚΧΑΡΑ»

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΣΥΝΘΕΤΟΥΣ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ 
Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο έχει υψηλή 
περιεκτικότητα σε σύνθετους 
υδατάνθρακες, καθώς και κάθε 
ισχυρισμός που έχει το ίδιο νόημα για τον 
καταναλωτή, μπορεί να γίνει μόνο όταν το 
προϊόν περιέχει τουλάχιστον 50 g 
σύνθετων υδατανθράκων ανά 100 g.

Or. es

Τροπολογία:  Caroline Jackson

Τροπολογία  329
Παράρτημα, νέο τμήμα ζ μετά το τμήμα με τίτλο «ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΑΚΧΑΡΑ»

ΥΨΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑΣ ΣΕ 
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ
Ισχυρισμός σύμφωνα με τον οποίο ένα 
τρόφιμο έχει υψηλή ενεργειακή αξία σε 
υδατάνθρακες, και οιοσδήποτε ισχυρισμός 
που πιθανώς έχει το ίδιο νόημα για τον 
καταναλωτή, μπορεί να διατυπωθεί μόνον 
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εφόσον οι υδατάνθρακες παρέχουν το 60% 
τουλάχιστον της συνολικής ενεργειακής 
περιεκτικότητας και όταν το προϊόν 
περιέχει περισσότερες από 60 kcal/100ml ή 
250 kcal/100g.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Το άρθρο  2, παράγραφος 4, προβλέπει ορισμό της έννοιας "ισχυρισμός για θρεπτικές 
ιδιότητες", και αναφέρεται στο στοιχείο (α) στην ενέργεια (θερμική αξία) που παρέχει ένα 
τρόφιμο "σε μειωμένο ή αυξημένο βαθμό". Εν τούτοις, το παράρτημα διευκρινίζει σήμερα 
μόνον τους όρους που ισχύουν για ισχυρισμούς σχετικά με μειωμένα επίπεδα ενέργειας. Για 
λόγους συνοχής, απαιτείται να καθιερωθεί ισχυρισμός που αναφέρεται σε υψηλά επίπεδα 
ενέργειας.

Τροπολογία:  Caroline Jackson

Τροπολογία  330
Παράρτημα, νέο τμήμα η μετά το τμήμα με τίτλο «ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΑΚΧΑΡΑ»

ΚΑΘΑΡΟΙ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ
Αυτός ο όρος δεν είναι παρά ένας καθαρός 
αριθμός ο οποίος προκύπτει αν, από το 
σύνολο των υδατανθράκων, αφαιρεθούν 
εκείνοι οι υδατάνθρακες οι οποίοι έχουν 
πολύ χαμηλή επίπτωση στη ζάχαρη 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.

Or. en

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.
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Τροπολογία:  John Bowis

Τροπολογία  331
Παράρτημα, νέο τμήμα θ μετά το τμήμα με τίτλο «ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΑΚΧΑΡΑ»

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΚΑΘΑΡΟΥΣ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ
Ισχυρισμός ότι ένα προϊόν έχει χαμηλή 
περιεκτικότητα σε καθαρούς 
υδατάνθρακες, και οιοσδήποτε ισχυρισμός 
έχει πιθανόν το ίδιο νόημα για τον 
καταναλωτή, μπορεί να διατυπωθεί μόνον 
εφόσον 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.

Or. en

Τροπολογία:  Avril Doyle

Τροπολογία  332
Παράρτημα, νέο τμήμα ι μετά το τμήμα με τίτλο «ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΑΚΧΑΡΑ»

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ
Ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο έχει χαμηλή 
περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, και 
οιοσδήποτε ισχυρισμός που πιθανώς έχει 
το ίδιο νόημα για τον καταναλωτή, μπορεί 
να διατυπωθεί μόνον εφόσον το προϊόν δεν 
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περιέχει περισσότερο από 10g καθαρών 
υδατανθράκων ανά 100g προϊόντος, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καθαροί 
υδατάνθρακες αντιστοιχούν στο συνολικό 
αριθμό υδατανθράκων μείον τις 
διαιτητικές ίνες και τις σακχαρούχες 
αλκοόλες.

Or. en

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:  Robert Sturdy

Τροπολογία  333
Παράρτημα, νέο τμήμα ια μετά το τμήμα με τίτλο «ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΑΚΧΑΡΑ»

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ
Ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο έχει χαμηλή 
περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, και 
οιοσδήποτε ισχυρισμός που πιθανώς έχει 
το ίδιο νόημα για τον καταναλωτή, μπορεί 
να διατυπωθεί μόνον εφόσον το προϊόν δεν 
περιέχει περισσότερο από ≤2,0 g/100 ml 
προκειμένου για υγρά (μπύρα). 

Or. en

Αιτιολόγηση 

Στο πλαίσιο της τρέχουσας συζήτησης περί διαιτητικών συνηθειών, ο καταναλωτής θα πρέπει 
να μπορεί να γνωρίζει την περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες των οινοπνευματωδών ποτών.

Τροπολογία:  Anja Weisgerber

Τροπολογία  334
Παράρτημα, νέο τμήμα ιβ) μετά το τμήμα με τίτλο «ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΑΚΧΑΡΑ»

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 
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ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ
Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο έχει χαμηλή 
περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, καθώς 
και κάθε ισχυρισμός που είναι πιθανόν να 
έχει το ίδιο νόημα για τον καταναλωτή 
επιτρέπεται μόνον εάν το προϊόν - στην 
περίπτωση ποτών - δεν περιλαμβάνει 
περισσότερα από 2,0g/100ml.

Or. de

Αιτιολόγηση 

Στο πλαίσιο της διεξαγόμενης συζήτησης σχετικά με την δίαιτα, οι καταναλωτές πρέπει να είναι 
ενημερωμένοι για την περιεκτικότητα των τροφίμων σε υδατάνθρακες.

Τροπολογία:  Anja Weisgerber

Τροπολογία  335
Παράρτημα, νέο τμήμα ιγ) μετά το τμήμα με τίτλο «ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΑΚΧΑΡΑ»

ΜΕΙΩΜΕΝΟΙ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ
Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο έχει 
μειωμένη περιεκτικότητα σε 
υδατάνθρακες, καθώς και κάθε ισχυρισμός 
που είναι πιθανόν να έχει το ίδιο νόημα για 
τον καταναλωτή επιτρέπεται μόνον όταν η 
περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες έχει 
μειωθεί τουλάχιστον κατά 30%.

Or. de

Τροπολογία:  Robert Sturdy

Τροπολογία  336
Παράρτημα, νέο τμήμα ιδ) μετά το τμήμα με τίτλο «ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΑΚΧΑΡΑ»

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ
Ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο έχει χαμηλή
περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, και 
οιοσδήποτε ισχυρισμός που έχει πιθανώς 
το ίδιο νόημα για τον καταναλωτή, μπορεί 
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να διατυπωθεί μόνον εφόσον η αξία των 
υδατανθράκων είναι μειωμένη κατά 30 
τουλάχιστον.

Or. en

Τροπολογία:  Lena Ek

Τροπολογία  337
Παράρτημα, νέο τμήμα ιε) μετά το τμήμα με τίτλο «ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΑΚΧΑΡΑ»

ΠΡΩΤΕΪΝΗ ΑΓΕΛΑΔΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Ο ισχυρισμός ότι ένα προϊόν δεν περιέχει 
πρωτεΐνη αγελαδινού γάλακτος και κάθε 
άλλος ισχυρισμός ο οποίος μπορεί να έχει 
την ίδια σημασία για τους καταναλωτές, 
μπορεί να γίνει μόνο εάν το τρόφιμο δεν 
περιέχει κανένα συστατικό με πρωτεΐνη 
αγελαδινού γάλακτος ούτε οποιοδήποτε 
άλλο συστατικό που έχει γίνει από 
αγελαδινό γάλα.

Or. sv

Αιτιολόγηση 

Περίπου 5% όλων των παιδιών στην Ευρώπη έχουν αλλεργία στις πρωτεΐνες αγελαδινού 
γάλακτος. Οι γονείς των παιδιών αυτών πρέπει να ενημερώνονται όταν ένα προϊόν περιέχει 
παρόμοιες πρωτεΐνες. Για το λόγο αυτό πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις σχετικά με την σαφή 
και ευκρινή σήμανση των προϊόντων που δεν περιέχουν πρωτεΐνες αγελαδινού γάλακτος.

Τροπολογία:  John Bowis

Τροπολογία  338
Παράρτημα, νέο τμήμα ιστ) μετά το τμήμα με τίτλο «ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΑΚΧΑΡΑ»

ΥΨΗΛΟΣ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ 
(ΓΔ)
Ο γλυκαιμικός δείκτης αποτελεί το μέτρο 
του ποσοστού και της έκτασης στην οποία, 
ένα τρόφιμο που περιέχει υδατάνθρακες, 
ανεβάζει κατά καιρούς τα επίπεδα 
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γλυκόζης στο αίμα. Ο γλυκαιμικός δείκτης 
ορίζεται από τον FAO/ΠΟΫ ως ο βαθμός 
επαύξησης στο πλαίσιο της καμπύλης 
ανταπόκρισης του αίματος στη γλυκόζη 50 
g υδατανθράκων δοκιμαστικού τροφίμου, 
εκπεφρασμένου ως ποσοστό της 
ανταπόκρισης στην ίδια ποσότητα 
υδατανθράκων ενός τυποποιημένου 
τροφίμου που καταναλώνεται από το ίδιο 
άτομο. Το τυποποιημένο τρόφιμο είναι 
συνήθως γλυκόζη, που έχει ΓΔ 100, ενώ τα 
δοκιμαστικά τρόφιμα υπολογίζονται σε 
σχέση με το κανονικό.
Ο δείκτης των πιθανών τιμών ΓΔ ποικίλει 
από 0-100. Ισχυρισμός για ΥΨΗΛΟ ΓΔ 
μπορεί να διατυπωθεί μόνον εφόσον 
υπάρχει ΓΔ >70.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Πέραν των πιθανών ωφελειών δίαιτας βασισμένης σε τρόφιμα με χαμηλό και μειωμένο ΓΔ, 
ορισμένα τρόφιμα με υψηλό ΓΔ, που παρέχουν άμεση πρόσληψη υδατανθράκων, προσφέρονται 
για τη διατροφή αθλητών.

Τροπολογία:  Avril Doyle, 

Τροπολογία  339
Παράρτημα, νέο τμήμα ιζ) μετά το τμήμα με τίτλο «ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΑΚΧΑΡΑ»

ΧΑΜΗΛΟΣ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
Ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο έχει χαμηλό 
γλυκαιμικό δείκτη και κάθε ισχυρισμός που 
πιθανώς έχει το ίδιο νόημα για τον 
καταναλωτή, μπορεί να διατυπωθεί μόνον 
εάν ο γλυκαιμικός δείκτης του προϊόντος 
δεν είναι υψηλότερος από 40.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Ο γλυκαιμικός δείκτης αντικατοπτρίζει την ποσότητα σακχάρων που ελευθερώνεται στο αίμα 
μετά την κατανάλωση ενός τροφίμου. Όσο χαμηλότερος είναι ο γλυκαιμικός δείκτης τόσο 
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λιγότερα σάκχαρα απελευθερώνονται και κυκλοφορούν σε μεγαλύτερη περίοδο. Τα 
προτερήματα σε επίπεδο υγείας μπορεί να είναι σημαντικά εφόσον κανείς μειώνει την 
κατανάλωση τροφίμων με υψηλό γλυκαιμικό δείκτη. Ισχυρισμοί σχετικά με χαμηλό γλυκαιμικό
δείκτη δίνουν τη δυνατότητα στον καταναλωτή να ρυθμίσει ορθά τις επιλογές του.

Τροπολογία:  John Bowis

Τροπολογία  340
Παράρτημα, νέο τμήμα ιη) μετά το τμήμα με τίτλο «ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΑΚΧΑΡΑ»

ΧΑΜΗΛΟΣ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
Ο γλυκαιμικός δείκτης αποτελεί το μέτρο 
του ποσοστού και της έκτασης στην οποία, 
ένα τρόφιμο που περιέχει υδατάνθρακες, 
ανεβάζει κατά καιρούς τα επίπεδα 
γλυκόζης στο αίμα. Ο γλυκαιμικός δείκτης 
ορίζεται από τον FAO/ΠΟΫ ως ο βαθμός 
επαύξησης στο πλαίσιο της καμπύλης 
ανταπόκρισης του αίματος στη γλυκόζη 50 
g υδατανθράκων δοκιμαστικού τροφίμου, 
εκπεφρασμένου ως ποσοστό της 
ανταπόκρισης στην ίδια ποσότητα 
υδατανθράκων ενός τυποποιημένου 
τροφίμου που καταναλώνεται από το ίδιο 
άτομο. Το τυποποιημένο τρόφιμο είναι 
συνήθως γλυκόζη, που έχει ΓΔ 100, ενώ τα 
δοκιμαστικά τρόφιμα υπολογίζονται σε 
σχέση με το κανονικό.
Ο δείκτης των πιθανών τιμών ΓΔ ποικίλει 
από 0-100. Ισχυρισμός για ΧΑΜΗΛΟ ΓΔ 
μπορεί να διατυπωθεί μόνον εφόσον 
υπάρχει ΓΔ < 55.

Or. en

Αιτιολόγηση 

Υπάρχουν στοιχεία βάσει των οποίων αποδεικνύεται ότι οι δίαιτες με χαμηλό ΓΔ μπορούν να 
αυξήσουν τα επίπεδα κορεσμού, οι δε συνεχιζόμενες έρευνες προσπαθούν να ανιχνεύσουν το 
ρόλο του ΓΔ στην απώλεια βάρους, του μεταβολικού συνδρόμου και της στεφανιαίας 
καρδιοπάθειας. Υπάρχουν επίσης στοιχεία που συνηγορούν υπέρ του ευεργετικού ρόλου της 
δίαιτας που βασίζονται σε χαμηλό ΓΔ για τους διαβητικούς.

Τροπολογία:  John Bowis

Τροπολογία  341
Παράρτημα, νέο τμήμα ιθ) μετά το τμήμα με τίτλο «ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΑΚΧΑΡΑ»
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ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΓΛΥΚΑΙΜΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
Ο γλυκαιμικός δείκτης αποτελεί το μέτρο 
του ποσοστού και της έκτασης στην οποία, 
ένα τρόφιμο που περιέχει υδατάνθρακες, 
ανεβάζει κατά καιρούς τα επίπεδα 
γλυκόζης στο αίμα. Ο γλυκαιμικός δείκτης 
ορίζεται από τον FAO/ΠΟΫ ως ο βαθμός 
επαύξησης στο πλαίσιο της καμπύλης 
ανταπόκρισης του αίματος στη γλυκόζη 50 
g υδατανθράκων δοκιμαστικού τροφίμου, 
εκπεφρασμένου ως ποσοστό της 
ανταπόκρισης στην ίδια ποσότητα 
υδατανθράκων ενός τυποποιημένου 
τροφίμου που καταναλώνεται από το ίδιο 
άτομο. Το τυποποιημένο τρόφιμο είναι 
συνήθως γλυκόζη, που έχει ΓΔ 100, ενώ τα 
δοκιμαστικά τρόφιμα υπολογίζονται σε 
σχέση με το κανονικό.
Ο δείκτης των πιθανών τιμών ΓΔ ποικίλει 
από 0-100 και η γενικώς αποδεκτή 
κατηγοριοποίηση για τον ΓΔ είναι: 
Χαμηλός ΓΔ: 55· Μέσος ΓΔ 56-69· 
Υψηλός ΓΔ: 70. 
Ισχυρισμός για ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΓΔ μπορεί να 
διατυπωθεί μόνον εφόσον ένα προϊόν έχει 
κατά 30% χαμηλότερο ΓΔ από ένα 
συγκρίσιμο τυποποιημένο προϊόν.

Or. en

Τροπολογία:  Riitta Myller

Τροπολογία  342
Παράρτημα, τμήμα με τίτλο «ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΑΤΡΙΟ/ ΑΛΑΤΑ»

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΝΑΤΡΙΟ/ ΑΛΑΤΑ

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΝΑΤΡΙΟ

Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο έχει χαμηλή 
περιεκτικότητα σε νάτριο καθώς και κάθε 
ισχυρισμός που έχει το ίδιο νόημα για τον 
καταναλωτή, μπορεί να γίνει μόνο όταν το 
προϊόν περιέχει λιγότερα από 0.12g νατρίου, 

Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο έχει χαμηλή 
περιεκτικότητα σε νάτριο καθώς και κάθε 
ισχυρισμός που έχει το ίδιο νόημα για τον 
καταναλωτή, μπορεί να γίνει μόνο όταν το 
προϊόν περιέχει λιγότερα από 0.12g νατρίου 
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ή ισοδύναμης αξίας αλάτων, ανά 100g ή 
ανά 100ml.

ανά 100g ή ανά 100ml.

Στην περίπτωση τροφίμων που εκ φύσεως 
έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο, ο 
όρος "εκ φύσεως" μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
προτασσόμενος αυτού του ισχυρισμού.

Στην περίπτωση τροφίμων που εκ φύσεως 
έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο, ο 
όρος "εκ φύσεως" μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
προτασσόμενος αυτού του ισχυρισμού.

Or. fi

Αιτιολόγηση 

Τα όρια περιεκτικότητας καθορίζονται επί τη βάσει της περιεκτικότητας σε νάτριο, ενώ οι 
ισχυρισμοί που αφορούν άλατα πρέπει να ρυθμίζονται σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία:  Riitta Myller

Τροπολογία  343
Παράρτημα, τμήμα με τίτλο «ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΝΑΤΡΙΟ/ 

ΑΛΑΤΑ»

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΝΑΤΡΙΟ/ ΑΛΑΤΑ

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΝΑΤΡΙΟ

Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο έχει πολύ 
χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο καθώς και 
κάθε ισχυρισμός που έχει το ίδιο νόημα για 
τον καταναλωτή, μπορεί να γίνει μόνο όταν 
το προϊόν περιέχει λιγότερα από 0.04g 
νάτριου, ή ισοδύναμης αξίας αλάτων, ανά 
100g ή ανά 100 ml.

Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο έχει πολύ 
χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο καθώς και 
κάθε ισχυρισμός που έχει το ίδιο νόημα για 
τον καταναλωτή, μπορεί να γίνει μόνο όταν 
το προϊόν περιέχει λιγότερα από 0.04g 
νάτριου ανά 100g ή ανά 100 ml.

Στην περίπτωση τροφίμων που εκ φύσεως 
έχουν πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε 
νάτριο, ο όρος "εκ φύσεως" μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί προτασσόμενος αυτού του 
ισχυρισμού.

Στην περίπτωση τροφίμων που εκ φύσεως 
έχουν πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε 
νάτριο, ο όρος "εκ φύσεως" μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί προτασσόμενος αυτού του 
ισχυρισμού.

Or. fi

Τροπολογία:  Riitta Myller

Τροπολογία  344
Παράρτημα, τμήμα με τίτλο «ΧΩΡΙΣ ΝΑΤΙΟ Ή ΑΛΑΤΑ» τίτλος

ΧΩΡΙΣ ΝΑΤΡΙΟ Ή ΑΛΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑΤΡΙΟ 
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Or. fi

Τροπολογία:  María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête

Τροπολογία  345
Παράρτημα, τμήμα με τίτλο «ΦΥΣΙΚΗ ΠΗΓΗ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ Ή/ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ»

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 
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% 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 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.

Or. en

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:  Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Τροπολογία  346
Παράρτημα, τμήμα με τίτλο «LIGHT/LITE» παράγραφος 1
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Ο ισχυρισμός ότι ένα προϊόν είναι "light" ή 
"lite", και κάθε ισχυρισμός που 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 των χαρακτηριστικών που 
καθιστούν το προϊόν "light" ή "lite". 

Ο ισχυρισμός ότι ένα προϊόν είναι "light" ή 
"lite", και κάθε ισχυρισμός που έχει το ίδιο 
νόημα για τον καταναλωτή, πρέπει να 
πληροί τις ίδιες προϋποθέσεις με αυτές που 
καθορίζονται για τον όρο "χαμηλό" όσον 
αφορά τα λίπη, τα σάκχαρα και το 
νάτριο/άλας ο ισχυρισμός πρέπει επίσης να 
συνοδεύεται από ένδειξη των 
χαρακτηριστικών που καθιστούν το προϊόν 
"light" ή "lite". 

Or. en

Αιτιολόγηση 

Οι καταναλωτές θεωρούν ότι ένα προϊόν "light" ή "lite" είναι χαμηλής περιεκτικότητας όσον 
αφορά ορισμένες ουσίες. Χρειάζεται συνεπώς να περιληφθεί η εξήγηση του χαρακτηρισμού 
αυτού στην περιγραφή του προϊόντος light ή lite.

Τροπολογία:  Caroline Jackson

Τροπολογία  347
Παράρτημα, νέο τμήμα α με τίτλο «LIGHT/LITE» 

ΙΣΟΤΟΝΙΚΑ ΥΓΡΑ
Ισχυρισμός σύμφωνα με τον οποίο ένα 
υγρό είναι isotonic και κάθε άλλος 
ισχυρισμός που μπορεί να έχει την ίδια 
σημασία για τον καταναλωτή, μπορεί να 
προβάλλεται μόνο εφόσον το υγρό έχει 
ωσμομοριακότητα όχι μικρότερη των 
270mOsmol/kg νερού και όχι μεγαλύτερη 
από 330 mOsmol/kg νερού. 

Or. en

Αιτιολόγηση 

Η επαρκής πρόσληψη υγρών έχει ζωτική σημασία για την υγεία και το καλώς έχειν του 
οργανισμού. Υγρά τα οποία είναι «isotonic» ή «hypotonic», τα οποία έχουν μια 
ωσμομοριακότητα ίση προς ή χαμηλότερη από το πλάσμα αίματος αποδείχθηκαν ότι 
παρουσιάζουν πλεονεκτήματα σε ό,τι αφορά την αποτελεσματική μεταφορά υγρών στο σώμα· 
παρόμοιοι ισχυρισμοί διατυπώνονται συνήθως σε ποτά υποκατάστατα υγρών και σε ποτά που 
προορίζονται για αθλητές.
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Τροπολογία:  Caroline Jackson

Τροπολογία  348
Παράρτημα, νέο τμήμα β με τίτλο «LIGHT/LITE» 

ΥΠΟΤΟΝΙΚΑ ΥΓΡΑ
Ισχυρισμός σύμφωνα με τον οποίο ένα 
υγρό είναι hypotonic και κάθε άλλος 
ισχυρισμός που μπορεί να έχει την ίδια 
σημασία για τον καταναλωτή, μπορεί να 
προβάλλεται μόνο εφόσον το υγρό έχει 
ωσμομοριακότητα μικρότερη των 
270mOsmol/kg νερού.

Or. en

Τροπολογία:  Françoise Grossetête

Τροπολογία  349
Παράρτημα, νέο τμήμα γ μετά το τμήμα με τίτλο «LIGHT/LITE»

ΠΗΓΗ ΑΜΥΛΟΥ
Ισχυρισμός σύμφωνα με τον οποίο ένα 
είδος διατροφής είναι πηγή αμύλου ή κάθε 
άλλος ισχυρισμός που μπορεί να έχει την 
ίδια σημασία για τον καταναλωτή δεν 
μπορεί να προβάλλεται παρά μόνο εάν το 
προϊόν περιέχει τουλάχιστον 15 γραμ. 
αμύλου ανά 100 γραμ.

Or. fr

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:  Françoise Grossetête

Τροπολογία  350
Παράρτημα, νέο τμήμα δ μετά το τμήμα με τίτλο «LIGHT/LITE»
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ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΜΥΛΟ
Ισχυρισμός σύμφωνα με τον οποίο ένα 
είδος διατροφής είναι πηγή αμύλου ή κάθε 
άλλος ισχυρισμός που μπορεί να έχει την 
ίδια σημασία για τον καταναλωτή δεν 
μπορεί να προβάλλεται παρά μόνο όταν το 
προϊόν περιέχει τουλάχιστον 30 γραμ. 
αμύλου ανά 100 γραμ.

Or. fr


