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Θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες που διατυπώνονται για τρόφιμα
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία: Renate Sommer

Τροπολογία 233 (Διορθ)
Άρθρο 14, τίτλος και παράγραφος 1

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

1. Η δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 
10 παρ. 1, διαβιβάζεται στην Αρχή με το 
ταχυδρομείο, κατά προτίμηση όμως μέσω 
των σύγχρονων τεχνολογιών επικοινωνίας 
(συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου) κατά την πρώτη διάθεση 
στην αγορά από τον παραγωγό ή στην 
περίπτωση προϊόντος που έχει παραχθεί σε 
τρίτη χώρα, από το εισαγωγέα.

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

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

λήψη της. Στη γνωστοποίηση αναφέρεται η
ημερομηνία παραλαβής της δήλωσης·

(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 
δήλωση και τους διαβιβάζει την δήλωση
καθώς και κάθε συνοδευτική πληροφορία 
που έχει υποβάλει ο παραγωγός 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 διαδικασία χορήγησης άδειας που προτείνει η Επιτροπή αντικαθίσταται από μια λιγότερο 
επιβαρυντική διαδικασία κοινοποίησης ή δήλωσης. Μέσω της διατήρησης της υποχρέωσης 
υποβολής των σχετικών εγγράφων, διασφαλίζεται ότι παρέχονται στις αρμόδιες υπηρεσίες όλες 
οι αναγκαίες πληροφορίες, Η κυριότερη διαφορά με το σύστημα που προτείνει η Επιτροπή είναι 
ότι σε κάθε περίπτωση παρακάμπτεται η χρονοβόρα διαδικασία χορήγησης άδειας.

Σε περίπτωση ύπαρξης αμφιβολιών ως προς το επιστημονικό υπόβαθρο, λόγω των 
πληροφοριών που παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας κοινοποίησης, υπάρχει πάντα η 
δυνατότητα διεξαγωγής του αναγκαίου ελέγχου.

Όπως συνηθίζεται στις σύγχρονες διοικήσεις, χάριν απλούστευσης των διοικητικών 
διαδικασιών, η επικοινωνία θα πρέπει να πραγματοποιείται δια της ηλεκτρονικής οδού. Και 
από την άποψη της διευκόλυνσης της πρόσβασης στις διαδικασίες, τούτο ισχύει κυρίως για τις 
ΜΜΕ.

Τροπολογία: Christa Klaß

Τροπολογία 351 (add)
Άρθρο 4, παράγραφος 3, σημείο (α)

(α) ισχυρισμοί υγιεινών ιδιοτήτων· (α) ισχυρισμοί υγιεινών ιδιοτήτων, 
εξαιρουμένης της διάδοσης επιστημονικών 
συμπερασμάτων··

Or. de
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Τροπολογία: John Bowis

Τροπολογία 352 (add)
Παράρτημα, νέο τμήμα μετά από το τμήμα που τιτλοφορείται "ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ 

ΣΑΚΧΑΡΑ"

MΕΙΩΜΕΝΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΚΑΘΑΡΟΥΣ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ
O ισχυρισμός ότι ένα προϊόν έχει μειωμένη 
περιεκτικότητα σε καθαρούς 
υδατάνθρακες και κάθε ισχυρισμός που 
έχει το ίδιο νόημα για τον καταναλωτή, 
μπορεί να γίνει μόνο εάν το προϊόν δεν 
περιέχει περισσότερο από 10 γραμμάρια 
καθαρών υδατανθράκων ανά μερίδα, 
λαμβανομένου υπόψη του γεγονότος ότι οι 
καθαροί υδατάνθρακες είναι ένας καθαρός 
αριθμός από τον οποίο έχουν αφαιρεθεί οι 
υδατάνθρακες που επηρεάζουν ελάχιστα το 
σάκχαρο του αίματος· καθαροί 
υδατάνθρακες=συνολικοί υδατάνθρακες-
γλυκερίνη-οργανικά οξέα. Οι πολυόλες δεν 
αφαιρούνται, επειδή μπορούν να 
επηρεάσουν το σάκχαρο του αίματος, 
ανάλογα με την κατεργασία και την 
σύνθεση των τροφίμων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει αποδειχθεί ότι οι δίαιτες που βασίζονται σε τρόφιμα με μειωμένη περιεκτικότητα σε 
υδατάνθρακες μπορούν να συμβάλουν στην απώλεια βάρους. Οι ισχυρισμοί περί μειωμένης 
περιεκτικότητας σε υδατάνθρακες θα ανταποκρίνονταν στην αυξανόμενη ζήτηση εκ μέρους των 
καταναλωτών για πληροφορίες σχετικά με την μειωμένη περιεκτικότητα των τροφίμων σε 
υδατάνθρακες.
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