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Τροπολογία: Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 60

Απορρίπτει την πρόταση της Επιτροπής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για υπερβολικά περιοριστικό κανονισμό, που θα προσέφερε πολύ μικρό  ή και 
μηδαμινό όφελος στους καταναλωτές.  Η πρόταση υπερβαίνει τις εξουσίες της ΕΕ όσον αφορά 
την ανάμιξή της στις κρατικές πολιτικές για την υγεία και θα επηρέαζε αρνητικά την εμπορική 
διάθεση και προβολή των τροφίμων, περιορίζοντας έτσι την ενημέρωση των καταναλωτών.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου
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Τροπολογία :   Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 61
Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

(2α) Για να διασφαλιστεί ταυτόχρονα το 
υψηλότερο δυνατόν επίπεδο προστασίας 
των καταναλωτών, ο κανονισμός που 
αφορά τους ισχυρισμούς για τις θρεπτικές
και υγιεινές ιδιότητες που διατυπώνονται 
για τρόφιμα δεν πρέπει να καλύπτει τα 
κράτη μέλη που απαγορεύουν τους 
ισχυρισμούς αυτούς.

Or. da

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένα κράτη μέλη η απαγόρευση των ισχυρισμών για τις  υγιεινές ιδιότητες τροφίμων 
αποτελεί παράγονται της υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών. Τα κράτη μέλη αυτά 
δεν πρέπει να καλύπτονται από τον κανονισμό, ούτως ώστε να μπορούν να διατηρήσουν την 
απαγόρευση αυτή. Τα συμφέροντα της εσωτερικής αγοράς δεν πρέπει να έχουν προτεραιότητα 
σε σχέση με την προστασία των καταναλωτών. 

Τροπολογία :   Phillip Whitehead

Τροπολογία 62
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 πρέπει να 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.
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Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία63
Αιτιολογική σκέψη 8

(8) Υπάρχει μεγάλη ποικιλία ισχυρισμών 
που χρησιμοποιούνται σήμερα στην 
επισήμανση και διαφήμιση τροφίμων σε 
ορισμένα κράτη μέλη σχετικά με τις ουσίες 
που έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι ωφέλιμες ή 
για τις οποίες σήμερα δεν υπάρχει επαρκής 
επιστημονική συναίνεση. Είναι αναγκαίο να 
εξασφαλιστεί ότι οι ουσίες για τις οποίες 
διατυπώνονται ισχυρισμοί έχουν 
αποδεδειγμένα ευεργετική θρεπτική ή 
φυσιολογική επίδραση.

(8) Υπάρχει μεγάλη ποικιλία ισχυρισμών 
που χρησιμοποιούνται σήμερα στην 
επισήμανση και διαφήμιση τροφίμων σε 
ορισμένα κράτη μέλη σχετικά με τις ουσίες 
που έχει αποδειχθεί ότι δεν είναι ωφέλιμες ή 
για τις οποίες σήμερα δεν υπάρχει επαρκής 
επιστημονική συναίνεση. Είναι, ως εκ 
τούτου, αναγκαίο να εξασφαλιστεί ότι οι 
ουσίες για τις οποίες διατυπώνονται 
ισχυρισμοί έχουν επιστημονικώς 
αποδεδειγμένα ευεργετική θρεπτική ή 
φυσιολογική επίδραση, και να αποδειχθεί 
ταυτόχρονα με κάποια βεβαιότητα ότι οι 
ουσίες δεν έχουν ενδεχόμενες παρενέργειες 
όταν καταναλώνονται.

Or. da

Αιτιολόγηση

Δεν επιτρέπεται να έχουν οι μεμονωμένοι καταναλωτές την ευθύνη να αποφεύγουν αρνητικές 
παρενέργειες των τροφίμων. Τίθενται πολύ μεγάλες απαιτήσεις στους μεμονωμένους 
καταναλωτές ως προς το ποια τρόφιμα μπορούν να  αγοράζουν, ποιος στην οικογένεια μπορεί 
να τα καταναλώνει και σε ποιες ποσότητες. Εάν δεν τεθούν απαιτήσεις ότι η επιστημονική 
τεκμηρίωση πρέπει να περιλαμβάνει επίσης μακρόχρονες έρευνες των παρενεργειών και της 
σταθερότητας των ουσιών, ενδέχεται ο καταναλωτής να εκτεθεί σε κίνδυνο για την υγεία του, 
ενώ ταυτόχρονα δεν θα υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία  για τις θεραπευτικές ιδιότητες 
των προϊόντων.

Τροπολογία : Mia De Vits

Τροπολογία 64
Αιτιολογική σκέψη 10 α (νέα)

(10α) Οι ισχυρισμοί για τη θρεπτική αξία 
και την υγεία πληροφορούν τους 
καταναλωτές σχετικά με τις συγκεκριμένες 
ιδιότητες του τροφίμου. Είναι πολύ 
σημαντικό να αντιλαμβάνονται οι 
καταναλωτές το ρόλο και τη θέση των 
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τροφίμων σε μια ισορροπημένη διατροφή.
Θα ήταν επομένως σκόπιμο, να ορίσει η 
Επιτροπή τιμές αναφοράς για την 
πρόσληψη θρεπτικών συστατικών που να 
αναγράφονται στις ετικέτες των τροφίμων, 
με βάση επιστημονικές συμβουλές της 
ΕΑΑΤ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να παρέχονται τους καταναλωτές επαρκείς πληροφορίες σχετικά με 
το πώς μεμονωμένα τρόφιμα, και ιδίως αυτά που φέρουν ισχυρισμούς, εντάσσονται στο πλαίσιο 
μιας ισορροπημένης διατροφής. Συνεπώς, θα ήταν σκόπιμο οι ισχυρισμοί για τη θρεπτική αξία 
και την υγιεινή των τροφίμων να περιλαμβάνουν σαφή επισήμανση του πλαισίου 
ισορροπημένης διατροφής και υγιεινού τρόπου ζωής.

Τροπολογία :   Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 65
αιτιολογική σκέψη 10 β (νέα)

(2α) Είναι αποφασιστικής σημασίας να 
προσδιορισθεί σαφώς και επακριβώς η 
έννοια "μέσος καταναλωτής" πριν να τεθεί 
σε ισχύ ο κανονισμός.

Or. da

Αιτιολόγηση

Ο σημερινός προσδιορισμός της έννοιας "μέσος καταναλωτής" δεν επαρκεί και, κατά συνέπεια, 
δεν είναι εύχρηστος για την εκπόνηση λογικού πλαισίου όσον αφορά συνετούς ισχυρισμούς για 
υγιεινές ιδιότητες. Καλό θα ήταν να καθοριστούν κριτήρια  βάσης για την εκτίμηση του πότε 
ένας καταναλωτής θεωρείται "καλά ενημερωμένος" ή "επιφυλακτικός". Πρέπει να συζητηθεί 
ποια κριτήρια και ποιες μέθοδοι μέτρησης καθορίζουν τον μέσο Ευρωπαίο καταναλωτή, ούτως 
ώστε να μην παραπλανούνται ορισμένες ομάδες καταναλωτών, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να 
διασφαλίζονται στους παραγωγούς οι δυνατότητες να λαμβάνουν στοιχεία τεκμηρίωσης για τις 
απόψεις των καταναλωτών όσον αφορά τους ισχυρισμούς για τις υγιεινές ιδιότητες τροφίμων.

Τροπολογία : Edit Herczog

Τροπολογία 66
αιτιολογική σκέψη 10 γ (νέα)
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(10γ) Σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας, και προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η αποτελεσματική 
εφαρμογή των διασφαλίσεων που 
περιλαμβάνει, ο παρών κανονισμός 
λαμβάνει ως μέτρο το μέσο καταναλωτή 
που είναι ενημερωμένος σε λογικό βαθμό 
και αρκετά παρατηρητικός και 
προσεκτικός, λαμβανομένων υπόψη των 
κοινωνικών, πολιτιστικών και γλωσσικών 
παραγόντων, όπως ερμηνεύονται από το 
Δικαστήριο, αλλά περιλαμβάνει επίσης 
διατάξεις που αποσκοπούν στην πρόληψη 
της εκμετάλλευσης των καταναλωτών των 
οποίων τα χαρακτηριστικά τους καθιστούν 
ιδιαίτερα ευάλωτους σε παραπλανητικούς 
ισχυρισμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Γενική εισαγωγή στο άρθρο 2 παρ. 8, ορισμός του «μέσου καταναλωτή».

Τροπολογία : Mia De Vits

Τροπολογία 67
αιτιολογική σκέψη 10 δ (νέα)

(10δ) Είναι σκόπιμη η προστασία όλων 
των καταναλωτών από παραπλανητικούς 
ισχυρισμούς· ωστόσο, το Δικαστήριο 
έκρινε αναγκαίο, κατά την εκδίκαση 
υποθέσεων περί διαφήμισης μετά την 
έναρξη ισχύος της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ να 
εξετάσει το αποτέλεσμα στον νοητό τυπικό 
καταναλωτή.
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, 
και προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
αποτελεσματική εφαρμογή των 
διασφαλίσεων που περιλαμβάνει, ο παρών 
κανονισμός λαμβάνει ως μέτρο το μέσο 
καταναλωτή που είναι ενημερωμένος σε 
λογικό βαθμό και αρκετά παρατηρητικός 
και προσεκτικός, λαμβανομένων υπόψη 
των κοινωνικών, πολιτιστικών και 
γλωσσικών παραγόντων, όπως 
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ερμηνεύονται από το Δικαστήριο, αλλά 
περιλαμβάνει επίσης διατάξεις που 
αποσκοπούν στην πρόληψη της 
εκμετάλλευσης των καταναλωτών των 
οποίων τα χαρακτηριστικά τους καθιστούν 
ιδιαίτερα ευάλωτους σε παραπλανητικούς 
ισχυρισμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατ' αναλογία με τις "αθέμιτες εμπορικές πρακτικές" είναι σημαντικό να διαγραφεί ο 
προσδιορισμός "μέσος καταναλωτή" από το άρθρο. Κατ' αρχάς είναι σημαντικό να 
προστατευθούν όλοι οι καταναλωτές από παραπλανητικούς ισχυρισμούς. Στο πλαίσιο αυτό 
είναι ουσιαστικής σημασίας να καλύπτονται όλοι οι καταναλωτές συμπεριλαμβανομένων 
κυρίως των πλέον ευάλωτων.

Τροπολογία : Edit Herczog

Τροπολογία 68
αιτιολογική σκέψη 10 ε (νέα)

(10ε) Οι ισχυρισμοί για τη θρεπτική αξία 
και την υγεία πληροφορούν τους 
καταναλωτές σχετικά με τις συγκεκριμένες 
ιδιότητες του τροφίμου. Είναι πολύ 
σημαντικό να αντιλαμβάνονται οι 
καταναλωτές το ρόλο των τροφίμων σε μια 
ισορροπημένη διατροφή. Θα ήταν 
επομένως σκόπιμο, να ορίσει η Επιτροπή 
τιμές αναφοράς για την πρόσληψη 
θρεπτικών συστατικών που να 
αναγράφονται στις ετικέτες των τροφίμων, 
με βάση επιστημονικές συμβουλές της 
Αρχής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να παρέχονται τους καταναλωτές επαρκείς πληροφορίες σχετικά με 
το πώς μεμονωμένα τρόφιμα, και ιδίως αυτά που φέρουν ισχυρισμούς, εντάσσονται στο πλαίσιο 
μιας ισορροπημένης διατροφής. Συνεπώς, είναι σκόπιμο οι ισχυρισμοί για τη θρεπτική αξία και 
την υγιεινή των τροφίμων να περιλαμβάνουν σαφή επισήμανση με οδηγίες για ισορροπημένη 
διατροφή και υγιεινό τρόπο ζωής.
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Τροπολογίες της κ. Małgorzata Handzlik

Τροπολογία 69
Αιτιολογική σκέψη 11

Στα συμπληρώματα διατροφής πρέπει να 
επιτρέπεται η παρουσία μόνον των 
βιταμινών και ανόργανων ουσιών που 
συνήθως ανευρίσκονται – και 
καταναλίσκονται ως τμήμα της – στη δίαιτα 
και θεωρούνται ως απαραίτητα θρεπτικά 
συστατικά, μολονότι αυτό δεν σημαίνει ότι 
η παρουσία τους εκεί είναι απαραίτητη. 
Καλό θα ήταν εξάλλου να αποφευχθεί η 
τυχόν αντιδικία όσον αφορά την ταυτότητα 
των βασικών αυτών θρεπτικών συστατικών. 
Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καταρτισθεί 
θετικός κατάλογος των εν λόγω βιταμινών 
και ανόργανων ουσιών.

(11) Στα συμπληρώματα διατροφής πρέπει 
να επιτρέπεται η παρουσία μόνον των 
βιταμινών και ανόργανων ουσιών που 
συνήθως ανευρίσκονται – και 
καταναλίσκονται ως τμήμα της – στη δίαιτα 
και θεωρούνται ως απαραίτητα θρεπτικά 
συστατικά, μολονότι αυτό δεν σημαίνει ότι 
η παρουσία τους εκεί είναι απαραίτητη. 
Καλό θα ήταν εξάλλου να αποφευχθεί η 
τυχόν αντιδικία όσον αφορά την ταυτότητα 
των βασικών αυτών θρεπτικών συστατικών. 
Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να καταρτισθεί 
θετικός κατάλογος των εν λόγω βιταμινών 
και ανόργανων ουσιών. Η επιστημονική 
τεκμηρίωση του ισχυρισμού πρέπει να 
είναι ανάλογη προς τον τύπο του οφέλους 
που δηλώνεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ισχύς του δηλούμενου ισχυρισμού πρέπει να είναι ανάλογη των απαιτήσεων σχετικά με την 
πρόοδο της επιστημονικής τεκμηρίωσης.

Τροπολογία :   Alexander Stubb

Τροπολογία 70
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

(13α) Οι κανόνες για τη χρήση του 
ισχυρισμού «λίγα λιπαρά» καθορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2991/94 του 
Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 1994 για 
τον καθορισμό των κανόνων για λιπαρές 
ύλες για επάλειψη1. Οποιοσδήποτε 
πρόσθετος περιορισμός στους ισχυρισμούς 
που αφορούν την περιεκτικότητα σε 
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λιπαρά δεν θα πρέπει επομένως επί του 
παρόντος να έχει εφαρμογή στις λιπαρές 
ύλες για επάλειψη.
_________________________
¹ ?Ε L 316, 9.12.1994, σ. 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να έχει εφαρμογή σε λιπαρές ύλες για επάλειψη, για τις 
οποίες προβλέπονται ιδιαίτεροι κανόνες στον κανονισμό (ΕΚ) 2991/94. Θα πρέπει να 
αναφερθεί σαφώς ότι οι ισχυρισμοί σχετικά με το επίπεδο λιπαρών ουσιών δεν πρέπει να 
αφορούν επί του παρόντος τις λιπαρές ύλες για επάλειψη. Τέτοιοι ισχυρισμοί επιτρέπονται 
σήμερα στο πλαίσιο της οδηγίας για την επισήμανση περί υγιεινών ιδιοτήτων σε σχέση με τη 
γενική οδηγία περί επισήμανσης και στη βάση ειδικής εθνικής νομοθεσίας και κατευθυντήριων 
γραμμών (Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία, ΗΒ, κ.λπ.).  Οι ισχυρισμοί αυτοί χρησιμοποιούνται 
εδώ και 40 χρόνια και έχουν συμβάλει στην ενημέρωση των καταναλωτών.

Η παρούσα τροπολογία αντικαθιστά την τροπολογία 5 του σχεδίου γνωμοδότησης.

Τροπολογία :   Phillip Whitehead

Τροπολογία 71
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 να 
εγκριθεί, κατόπιν διαβουλεύσεως με την 
Αρχή, κατάλογος επιτρεπόμενων 
ισχυρισμών που περιγράφουν το ρόλο μιας 
θρεπτικής ή άλλης ουσίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία :   Alexander Stubb

Τροπολογία 72
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 σημασία και η 
παρουσίαση των ισχυρισμών υγιεινών 
ιδιοτήτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη 
στη γνώμη της Αρχής και στη μετέπειτα 
διαδικασία χορήγησης έγκρισης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η Αρχή θα πρέπει να εξετάζει και να εγκρίνει τη σημασία των ισχυρισμών περί υγιεινών 
ιδιοτήτων και όχι τη σημειολογία της διατύπωσης.

*** Αν η ανωτέρω τροπολογία γίνει αποδεκτή, αποσύρεται η τροπολογία 7 ***

Τροπολογία :   Phillip Whitehead

Τροπολογία 73
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 
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να περιλαμβάνει τη σύγκληση επιτροπής 
καταναλωτών για να κρίνει την αντίληψη 
και την κατανόηση των ισχυρισμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

(Στμ. Η πρώτη πρόταση δεν αφορά το ελληνικό κείμενο). Οι καταναλωτές ενδεχομένως να 
αντιληφθούν την έννοια των ισχυρισμών διαφορετικά από την πρόθεση των επιστημόνων και/ή 
της βιομηχανίας. Είναι επομένως σημαντικό, η διαδικασία έγκρισης να περιλαμβάνει επιτροπή 
καταναλωτών.

Τροπολογία :   Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 74
Αιτιολογική σκέψη 20

(20) For at sikre, at sundhedsanprisninger er 
sande, klare, pålidelige og anvendelige for 
forbrugeren, når denne skal vælge en sund 
kost, bør formuleringen og præsentationen 
af sundhedsanprisninger tages i betragtning i 
autoritetens udtalelse og i den efterfølgende 
godkendelsesprocedure.

(20) For at sikre, at sundhedsanprisninger er 
sande, klare, pålidelige og anvendelige for 
forbrugeren, når denne skal vælge en sund 
kost, er det nødvendigt, at formuleringen og 
præsentationen af sundhedsanprisninger 
tages i betragtning i autoritetens udtalelse og 
i den efterfølgende godkendelsesprocedure.

Or. da

Αιτιολόγηση

Det er afgørende, at godkendelsen af sundhedsanprisninger sker på baggrund af en konkret 
vurdering af formuleringen og præsentationen af sundhedsanprisningen.

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία75
Αιτιολογική σκέψη 21

(21) I visse tilfælde kan de videnskabelige 
risikovurderinger ikke i sig selv 
tilvejebringe alle de oplysninger, som en 
risiko-styringsbeslutning bør baseres på. 
Der bør derfor tages hensyn til andre 
legitime forhold af relevans for det 

udgår
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spørgsmål, der er under overvejelse.

Or. da

Αιτιολόγηση

Anprisninger bør ikke godkendes, hvis den videnskabelige risikovurdering ikke kan 
tilvejebringe alle de oplysninger som en risikostyringsbeslutning bør baseres på. Såfremt 
”andre legitime forhold” skal indgå i vurderingen, bør disse forhold defineres klart og 
kriterier herfor bør fastlægges. Hermed etableres et sammenligningsgrundlag for, hvorvidt en 
anprisning skal tillades eller forbydes. En afklaring af disse forhold er nødvendig før 
anmeldelsesproceduren for anprisninger kan træde i kraft.

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία76
Αιτιολογική σκέψη 25 a (new)

(25a) De registrerede data bør være af en 
sådan karakter, at de kan sammenlignes på 
tværs af medlemsstaterne. Virksomheder, 
som markedsfører deres produkter med 
sundhedsanprisninger, bør dække en del af 
ekstraudgifterne til kontrollen.

Or. da

Αιτιολόγηση

For at kunne drage nytte af data, eksempelvis ved evaluering og forbedring af den samlede 
ernæringspolitik, skal data kunne sammenlignes på tværs af medlemsstaterne. Da det kan 
forventes, at en tilladelse af anprisninger vil være til økonomisk fordel for virksomheder, bør 
virksomheder, som markedsfører produkter via sundhedsanprisninger, være med til at afholde 
en del af omkostningerne til kontrol og overvågning. En lære af GMO-problematikken har 
været, at der skal være store økonomiske ressourcer til rådighed for at udføre den nødvendige 
kontrol, og at det er skatteborgerne, som kommer til at hænge på ekstraomkostningerne.

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία77
Article 1, paragraph 1 a (new)

1a. Bestemmelserne i forordningen 
omfatter udelukkende de medlemsstater, 
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som i forvejen tillader
sundhedsanprisninger.

Or. da

Αιτιολόγηση

I visse medlemsstater er et forbud mod sundhedsanprisninger et led i et højt 
forbrugerbeskyttelsesniveau. Disse medlemsstater bør ikke omfattes af forordningen, så de 
dermed kan opretholde deres forbud. Hensynet til det indre marked bør ikke have forrang for 
forbrugerbeskyttelsen.

Τροπολογίες της κ. Małgorzata Handzlik

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 
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, συμπεριλαμβανομένων 
τροφίμων που διατίθενται στην αγορά 
ασυσκεύαστα ή χονδρικά. Ισχύει επίσης σε 
σχέση με τρόφιμα που προορίζονται για την 
προμήθεια εστιατορίων, νοσοκομείων, 
σχολείων, κυλικείων και παρόμοιων 
εγκαταστάσεων μαζικού επισιτισμού. Ο 
παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε 
εμπορικά σήματα που συμμορφώνονται με 
τις διατάξεις της πρώτης οδηγίας του 
Συμβουλίου 89/104/EΟΚ της  21ης 
Δεκεμβρίου 1988 για την αμοιβαία 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 
μελών όσον αφορά τα εμπορικά σήματα1, 
και με τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) 
αριθ. 40/94 της 20ης Δεκεμβρίου 1993 για 
το κοινοτικό σήμα2.
_________________
¹ ?Ε L 40, 11.2.1989, σ. 1.
² ΕΕ L 11, 14.1.1994, σ. 1.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η διασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών στην περίπτωση εμπορικών σημάτων θα 
πρέπει να επιτευχθεί με την καταχώρησή τους (σύμφωνα με το άρθρο 3 της οδηγίας 89/104 για 
τα εμπορικά σήματα). Η κάλυψη των εμπορικών σημάτων από τον παρόντα κανονισμό θα 
συνεπαγόταν διπλή ρύθμιση: τόσο σε επίπεδο καταχώρησης του εμπορικού σήματος όσο και σε 
επιπεδο ισχυρισμών περί διατροφής και υγιεινής.

Τροπολογία: Mia De Vits

Τροπολογία79
Article 1, paragraph 2

2. Deze verordening heeft betrekking op 
voedings-en gezondheidsclaims in de 
etikettering en presentatie van 
levensmiddelen die bestemd zijn om als 
zodanig aan de eindverbruiker te worden 
geleverd, almede in de daarvoor gemaakte 
reclame. Zij is ook van toepassing op 
levensmiddelen bestemd om aan restaurants, 
ziekenhuizen, scholen, kantines en andere 
soortgelijke instellingen te worden geleverd.

2. Deze verordening heeft betrekking op 
voedings-en gezondheidsclaims in de 
etikettering en presentatie van 
levensmiddelen die op de markt worden 
gebracht en bedoeld zijn om als zodanig aan 
de eindverbruiker te worden geleverd, 
almede in de daarvoor gemaakte reclame. Zij 
is ook van toepassing op levensmiddelen 
bestemd om aan restaurants, ziekenhuizen, 
scholen, kantines en andere soortgelijke 
instellingen te worden geleverd. Deze 
verordening is niet van toepassing op 
merknamen die in overeenstemming zijn 
met Richtlijn 89/104/EEG en Verordening 
(EG) nr. 40/94 zoals aangepast.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Om de huidige merknamen te kunnen behouden en verder te gebruiken.

Om het vertrouwen van de consument te behouden. 

Τροπολογία :   Henrik Dam Kristensen

Τροπολογία 80
Άρθρο  1, παράγραφος 2
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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 που γίνονται στο πλαίσιο 
εμπορικών ανακοινώσεων για τρόφιμα, 
στην επισήμανση, την παρουσίαση ή τη 
διαφήμιση τροφίμων που διατίθενται στον 
τελικό καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων 
τροφίμων που διατίθενται στην αγορά 
ασυσκεύαστα ή χονδρικά. Ισχύει επίσης για 
τρόφιμα που προορίζονται για την 
προμήθεια εστιατορίων, νοσοκομείων, 
σχολείων, κυλικείων και παρόμοιων 
εγκαταστάσεων μαζικού επισιτισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό, οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού να καλύπτουν όλες τις εμπορικές 
ανακοινώσεις περί τροφίμων. Παράλληλα, τρόφιμα που διατίθενται στην αγορά ασυσκεύαστα ή 
χονδρικά δεν εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία :   Henrik Dam Kristensen

Τροπολογία 81
Άρθρο  1, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Εμπορικά σήματα και εμπορικές ή 
άλλες ονομασίες στην επισήμανση, την 
παρουσίαση ή τη διαφήμιση τροφίμων, 
που είναι δυνατόν να εκληφθούν από τους 
καταναλωτές ως ισχυρισμοί περί 
θρεπτικής αξίας ή υγιεινών ιδιοτήτων 
μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνο αν 
συνοδεύονται από σχετικό ισχυρισμό περί 
θρεπτικής αξίας ή υγιεινών ιδιοτήτων στην 
επισήμανση, την παρουσίαση ή τη 
διαφήμιση, ο οποίος να συμμορφώνεται 
στις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
Επομένως, εμπορικά σήματα και 
εμπορικές ή άλλες ονομασίες που υπονοούν 
ή δηλώνουν ότι το προϊόν έχει επίδραση 
στην υγεία ή σε ορισμένες ασθένειες πρέπει 
να συνοδεύονται από ισχυρισμό περί 
υγιεινών ιδιοτήτων, ενώ εμπορικά σήματα, 
εμπορικές ή άλλες ονομασίες, που 
αναφέρεται σε ορισμένα θρεπτικά 
συστατικά και/ή στη θρεπτική σύσταση 
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του τροφίμου πρέπει να συνοδεύονται από 
ισχυρισμό περί θρεπτικής αξίας.  Για τα 
εμπορικά σήματα, και τις εμπορικές ή 
άλλες ονομασίες που υπήρχαν πριν από την 
1η Ιανουαρίου 2005, η παρούσα διάταξη 
θα εφαρμοστεί από [δύο χρόνια μετά την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος]

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό, τα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές ή άλλες ονομασίες που είναι δυνατόν να 
εκληφθούν ως ισχυρισμόί περί θρεπτικής αξίας ή υγιεινών ιδιοτήτων από τους καταναλωτές, να 
ρυθμίζονται επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία :   Othmar Karas

Τροπολογία 82
Άρθρο  1, παράγραφος 4 α (νέα)

4α. Ο παρών κανονισμός δεν έχει 
εφαρμογή σε εμπορικά σήματα που 
συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της 
οδηγίας 89/104/ΕΟΚ και του κανονισμού 
(ΕΚ) 40/94.
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 υπάγεται στις διατάξεις 
του παρόντος κανονισμού, εφόσον, στις 
περιπτώσεις όπου η ίδια η εμπορική 
ονομασία συνιστά ισχυρισμό θρεπτικών ή 
υγιεινών ιδιοτήτων, συνοδεύεται από 
ισχυρισμό θρεπτικών ή υγιεινών ιδιοτήτων 
οποτεδήποτε η εμπορική ονομασία 
χρησιμοποιείται στην επισήμανση, στη 
διαφήμιση ή στην παρουσίαση του 
τροφίμου.

Or. en
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Τροπολογία :   Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 83
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·

“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 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: Mia De Vits

Τροπολογία84
Article 2, paragraph 2, point 8

(8) "gemiddelde consument": een 
gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en 
oplettende consument 

schrappen

Or. nl

Αιτιολόγηση

Naar analogie met " oneerlijke handelspraktijken " is het belangrijk om definitie" gemiddelde 
consument " te schrappen uit art. Komt er in de eerste plaats op neer om alle consumenten te 
beschermen tegen misleidende claims waarbij het essentieel is dat alle consumenten worden 
gedekt, waarbij terdege ook rekening wordt gehouden met de zwakke consument 
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Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία85
Article 2, paragraph 2, point 8

(8) "gennemsnitsforbruger": en forbruger, 
der rimeligt oplyst, opmærksom og kritisk.

udgår

Or. da

Αιτιολόγηση

Den nuværende definition af ´gennemsnitsforbrugeren´ er utilstrækkelig og dermed 
uanvendelig som værktøj i etableringen af en fornuftig ramme for, hvilke 
sundhedsanprisninger der kan accepteres. Det ville være rimeligt med kriterier som 
udgangspunkt for vurderingen af, hvornår en forbruger opfattes som ´velinformeret´ eller 
´kritisk´. Det er nødvendigt at redegøre for, hvilke kriterier og målemetoder, som definerer 
den gennemsnitlige europæiske forbruger, med henblik på at undgå vildledning af visse 
forbrugergrupper samtidig med, at man sikrer producenternes muligheder for at dokumentere 
forbrugernes opfattelser af sundhedsanprisningerne.

Τροπολογία :   Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 86
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·
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία :   Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 87
Άρθρο  3, παράγραφος 2, σημείο (δ α) (νέο)

(da) - være konsistente med nationale 
kostråd.

Or. da

Αιτιολόγηση

Kostvaner er forskellige i medlemslandene, derfor bør anprisningerne være i 
overensstemmelse med nationale kostråd.

Τροπολογία :   Phillip Whitehead

Τροπολογία 88
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 : Mia De Vits

Τροπολογία 89
Άρθρο  4, τίτλος

Περιορισμοί στη χρήση ισχυρισμών για 
θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες

Όροι ως προς τη χρήση ισχυρισμών για 
θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία: Toine Manders

Τροπολογία90
Article 4

Beperkingen aan het gebruik van voedings-
en gezondheidsclaims 

Voedingsprofielen

1. Binnen 18 maanden na de vaststelling van 
deze verordening stelt de Commissie 
overeenkomstig de in artikel 23, lid 2, 
bedoelde procedure specifieke 
voedingsprofielen op waaraan 
levensmiddelen of bepaalde categorieën 
levensmiddelen moeten voldoen om van 
voedings- of gezondheidsclaims te mogen 
worden voorzien. De voedingsprofielen 
worden met name opgesteld aan de hand 
van de in het levensmiddel aanwezige 
hoeveelheden van de volgende nutriënten:

1. Binnen 18 maanden na de vaststelling van 
deze verordening brengt de Commissie aan 
het Parlement en de Raad een verslag uit 
over de wenselijkheid en haalbaarheid van 
de vaststelling van voedingsprofielen als 
voorwaarde voor voedings- en 
gezondheidsclaims voor levensmiddelen. 
Het verslag komt tot stand na advies van de 
Autoriteit en in overleg met de betrokken 
partijen, met name exploitanten uit de 
voedingssector. Het verslag wordt 
gebaseerd op wetenschappelijke kennis 
over diëten en voeding en hun verband met 
gezondheid en houdt met name rekening 
met:

(a) vetten, verzadigde vetzuren, 
transvetzuren;

a) de hoeveelheden van bepaalde 
nutriënten in levensmiddelen en andere 
daarin vervatte substanties;

(b) suikers; b) de rol en het belang van het 
levensmiddel van bepaalde categorieën 
levensmiddelen in een dieet;

(c) zout/natrium. c) de algemene samenstelling van 
levensmiddelen en de aanwezigheid van 
voedingsstoffen waarvan het gunstige effect 
op de gezondheid wetenschappelijk erkend 
is.

De voedingsprofielen worden opgesteld op 
grond van wetenschappelijke kennis 
omtrent de voeding en de betekenis daarvan 

Mocht uit het verslag de wenselijkheid en 
haalbaarheid van het vaststellen van 
voedingsprofielen als voorwaarde voor 
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voor de gezondheid, en met name de rol 
van nutriënten en andere stoffen met een 
nutritioneel of fysiologisch effect bij 
chronische ziekten. Bij de vaststelling van 
de voedingsprofielen vraagt de Commissie 
de Autoriteit om advies en overlegt zij met 
de belanghebbende partijen, met name de 
exploitanten van levensmiddelenbedrijven 
en de consumentenorganisaties. 
Uitzonderingen en aanpassingen aan 
relevante wetenschappelijke
ontwikkelingen worden volgens de in 
artikel 23, lid 2, bedoelde procedure 
vastgesteld.

voedings- en gezondheidsclaims voor 
levensmiddelen blijken, dan stelt de 
Commissie, overeenkomstig artikel 251 van 
het Verdrag, een wijziging van deze 
verordening voor waarbij rekening wordt 
gehouden met het verslag en de resultaten 
van de raadplegingen, alsmede met de 
principes van subsidiariteit en 
proportionaliteit. 

2.In afwijking van lid 1 zijn voedingsclaims 
met betrekking tot de verlaging van de 
hoeveelheid vetten, verzadigde vetzuren, 
transvetzuren, suikers en zout/natrium 
toegestaan, mits zij in overeenstemming 
zijn met de in deze verordening vastgelegde 
voorwaarden.
3. Dranken met een alcoholgehalte van 
meer dan 1,2 volumeprocent mogen niet 
voorzien zijn van:
(a) gezondheidsclaims;
(b) voedingsclaims, afgezien van claims 
betreffende een verlaagd alcoholgehalte of 
een verlaagde energetische waarde.
4. Andere dan de in lid 3 bedoelde 
levensmiddelen of categorieën 
levensmiddelen, waarvoor voedings- of 
gezondheidsclaims beperkt of verboden 
moeten worden, kunnen worden vastgesteld 
volgens de in artikel 23, lid 2, bedoelde 
procedure in het licht van 
wetenschappelijke gegevens.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Zowel de wenselijkheid als de haalbaarheid van het concept van voedingsprofielen als 
voorwaarde voor voedings- en gezondheidsclaims ten aanzien van levensmiddelen is 
bedenkelijk. De categorisering van levensmiddelen met een gunstig of minder gunstig profiel 
snijdt geen hout omdat juist de verhouding waarin levensmiddelen worden geconsumeerd van 
doorslaggevend belang. De effectiviteit van voedingsprofielen als wapen in de strijd tegen 
zwaarlijvigheid is derhalve volkomen onduidelijk. Ook wetenschappelijk staat dit concept nog 
in de kinderschoenen en het is als zodanig nog nooit getest in ook maar één van de lidstaten. 
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Tenslotte is de invoering van voedingsprofielen uiterst twijfelachtig omwille van de principes 
van subsidiariteit en proportionaliteit, laat staan dat dit überhaupt een taak is van de 
wetgever. 

Τροπολογίες της κ. Małgorzata Handzlik

Τροπολογία 91
Άρθρο 4

Περιορισμοί στη χρήση ισχυρισμών για 
θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες

διαγράφεται

1. Εντός 18 μηνών από την έγκριση του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή ορίζει, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 23 παράγραφος 2 ειδικά 
χαρακτηριστικά θρεπτικών συστατικών τα 
οποία πρέπει να τηρούνται από τα τρόφιμα 
ή ορισμένες κατηγορίες τροφίμων για να 
μπορούν να φέρουν ισχυρισμούς θρεπτικών 
και υγιεινών ιδιοτήτων.
Tα χαρακτηριστικά θρεπτικών συστατικών 
ορίζονται, ιδιαιτέρως, με την αναφορά στις 
ποσότητες των ακόλουθων θρεπτικών 
συστατικών που περιέχει το τρόφιμο:
α) λιπαρά, κορεσμένα λιπαρά οξέα, trans-
λιπαρά οξέα
β) σάκχαρα,
γ) άλατα/νάτριο.
Τα χαρακτηριστικά θρεπτικών συστατικών 
βασίζονται σε επιστημονικές γνώσεις 
σχετικά με τη διατροφή και δίαιτα και τη 
σχέση τους με την υγεία και, συγκεκριμένα 
σχετικά με το ρόλο των θρεπτικών και 
άλλων ουσιών με θρεπτική ή φυσιολογική 
επίδραση στις χρόνιες παθήσεις. Για τον 
ορισμό των χαρακτηριστικών θρεπτικών 
συστατικών, η Επιτροπή συμβουλεύεται 
την Αρχή και πραγματοποιεί διαβουλεύσεις 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως με τους 
υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων και με 
ομάδες καταναλωτών.
Εξαιρέσεις και τροποποιήσεις για να 
λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές 
επιστημονικές εξελίξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 23 παράγραφος 2.
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
οι ισχυρισμοί θρεπτικών ιδιοτήτων που 
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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. nl

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για την καθιέρωση διατροφικών προφίλ ως νομικού κριτηρίου για τη δυνατότητα 
προβολής ισχυρισμών που οδηγούν σε διακρίσεις εναντίον ορισμένων κατηγοριών προϊόντων, 
που δεν θα πρέπει να υλοποιηθεί διότι όλες οι κατηγορίες προϊόντων μπορεί να αποτελέσουν 
στοιχείο ισορροπημένης διατροφής.

Τροπολογία : Mia De Vits

Τροπολογία 92
Άρθρο  4, παράγραφος 1, εδάφιο 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, η Επιτροπή ορίζει, με 
βάση την πρόταση της ΕΑΑΤ και 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.
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Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία : Mia De Vits

Τροπολογία 93
Άρθρο  4, παράγραφος 1, εδάφιο 1

Περιορισμοί στη χρήση ισχυρισμών για 
θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες

Όροι ως προς τη 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.

1. Εντός 24 μηνών από την έγκριση του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή ορίζει, με 
βάση την πρόταση της ΕΑΑΤ και 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. 

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία : Edit Herczog

Τροπολογία 94
Άρθρο  4, παράγραφος 1, εδάφιο 1

Περιορισμοί στη χρήση ισχυρισμών για 
θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες

Όροι ως προς τη 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 

1. Εντός 24 μηνών από την έγκριση του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή ορίζει, με 
βάση πρόταση της Αρχής και μετά από 
διαβούλευση του Ευρωπαϊκού 
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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.

Κοινοβουλίου και 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. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα παραδείγματα του εξωτερικού δείχνουν ότι ο καθορισμός χαρακτηριστικών θρεπτικών 
συστατικών είναι πολύπλοκο έργο, που απαιτεί χρόνο και συζήτηση. Δεδομένου του εξαιρετικά 
πολιτικού και τεχνικού χαρακτήρα του ζητήματος, θα πρέπει να συμμετάσχουν στη διαδικασία 
τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και η Αρχή.

Τροπολογία :   Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 95
Άρθρο  4, παράγραφος 1, εδάφιο 1

Περιορισμοί στη χρήση ισχυρισμών για 
θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες

Συγκεκριμένοι όροι ως προς τη 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.

1. 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 
στα οποία πρέπει να συμμορφώνονται τα 
τρόφιμα για να μπορούν να φέρουν 
ισχυρισμούς θρεπτικών και υγιεινών 
ιδιοτήτων.

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 
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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.

Τροπολογία :   Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 96
Άρθρο  4, παράγραφος 1, εδάφιο 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 
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 
Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας 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 πληρούν ώστε να επιτρέπονται οι 
ισχυρισμοί υγιεινών ιδιοτήτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός διατροφικών προφίλ πρέπει να είναι θετική και όχι αρνητική διαδικασία, οι δε 
κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να συναρτώνται από διεθνές έργό και να συμφωνούνται με 
συναπόφαση.

Τροπολογία : Mia De Vits

Τροπολογία 97
Άρθρο  4, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Tα χαρακτηριστικά θρεπτικών συστατικών 
ορίζονται, ιδιαιτέρως, με την αναφορά στις 
ποσότητες των ακόλουθων θρεπτικών 

Tα χαρακτηριστικά θρεπτικών συστατικών 
ορίζονται, ιδιαιτέρως, με την αναφορά   
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συστατικών που περιέχει το τρόφιμο:
- της ποσότητας ορισμένων θρεπτικών και 
άλλων ουσιών που περιέχονται στο 
τρόφιμο·
- του ρόλου και της σημασίας του 
τροφίμου ή των κατηγοριών τροφίμων στη 
διατροφή·
- της συνολικής διαιτολογικής σύνθεσης 
του τροφίμου ή των κατηγοριών τροφίμων 
και της παρουσίας θρεπτικών στοιχείων 
και άλλων ουσιών που έχουν 
επιστημονικώς αποδεδειγμένες ευεργετικές 
επιδράσεις στην υγεία, εφόσον η παρουσία 
τους εντός του τροφίμου είναι φυσική.

α) λιπαρά, κορεσμένα λιπαρά οξέα, trans-
λιπαρά οξέα
β) σάκχαρα,
γ) άλατα/νάτριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία : Mia De Vits

Τροπολογία 98
Άρθρο  4, παράγραφος 1, εδάφιο 2

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

διαγράφεται

α) λιπαρά, κορεσμένα λιπαρά οξέα, trans-
λιπαρά οξέα
β) σάκχαρα,
γ) άλατα/νάτριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί να στερούμε τους καταναλωτές από πληροφορίες για τη σχετική αξία  συγκεκριμένων 
τροφίμων στη διατροφή τους μέσω των χαρακτηριστικών θρεπτικών συστατικών, οι 
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καταναλωτές πρέπει να εκπαιδεύονται ως προς τα θρεπτικά χαρακτηριστικά των τροφίμων, τις 
διατροφικές τους ανάγκες και τη συμβολή ενός τροφίμου στην καθημερινή τους διατροφή.

Τροπολογία : Edit Herczog

Τροπολογία 99
Άρθρο  4, παράγραφος 1, εδάφιο 2

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

Tα εν λόγω χαρακτηριστικά θρεπτικών 
συστατικών ορίζονται, ιδιαιτέρως 
λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα:

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 του πληθυσμού γενικά 
ή, στις ενδεδειγμένες περιπτώσεις, 
ορισμένων ομάδων υψηλού κινδύνου 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.· 
Πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη οι 
διατροφικές συνήθειες και οι τάσεις της 
κατανάλωσης στα διάφορα κράτη μέλη·

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Σκοπός του παρόντος κανονισμού δεν είναι να καθορίσει τα κριτήρια για τα χαρακτηριστικά 
θρεπτικών συστατικών. Παρέχει απλώς ένα εύκαμπτο κανονιστικό πλαίσιο με τον τεχνικό και 
τον επιστημονικό ορισμό των χαρακτηριστικών θρεπτικών συστατικών, διασφαλίζοντας ότι θα
λαμβάνεται υπόψη η ευρεία ποικιλία τροφίμων και καταναλωτών που καθιστά πολύπλοκη την 
ευρωπαϊκή αγορά.

Τροπολογία :   Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 100
Άρθρο  4, παράγραφος 1, εδάφιο 2
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Tα χαρακτηριστικά θρεπτικών συστατικών 
ορίζονται, ιδιαιτέρως, με την αναφορά στις 
ποσότητες των ακόλουθων θρεπτικών 
συστατικών που περιέχει το τρόφιμο:

διαγράφεται

α) λιπαρά, κορεσμένα λιπαρά οξέα, trans-
λιπαρά οξέα
β) σάκχαρα,
γ) άλατα/νάτριο.

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 ΕΑΑΤ.

Τροπολογία :   Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 101
Άρθρο  4, παράγραφος 1, εδάφιο 2

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

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

β) σάκχαρα, της συμβολής και της σημασίας του 
τροφίμου ή της κατηγορίας τροφίμων σε 
σχέση με τη δίαιτα·

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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός διατροφικών προφίλ πρέπει να είναι θετική και όχι αρνητική διαδικασία, οι δε 
κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να συναρτώνται από διεθνές έργό και να συμφωνούνται με 
συναπόφαση.

Τροπολογία : Mia De Vits

Τροπολογία 102
Άρθρο  4, παράγραφος 1, εδάφιο 3

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 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία :   Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 103
Άρθρο  4, παράγραφος 1, εδάφιο 3

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. 

Οι γνωμοδοτήσεις λαμβάνουν υπόψη 
επιστημονικές γνώσεις σχετικά με τη 
διατροφή και δίαιτα και τη σχέση τους με 
την υγεία και, συγκεκριμένα:
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- 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, 
ένα σύστημα χαρακτηριστικών θρεπτικών 
συστατικών για τρόφιμα που φέρουν 
ισχυρισμούς θρεπτικών ή υγιεινών 
ιδιοτήτων, λαμβάνοντας ειδικότερα 
υπόψη:
- τις ποσότητες συγκεκριμένων θρεπτικών 
συστατικών 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 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.

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.

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 
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διαφορών στις διατροφικές πρακτικές και στις παραδόσεις μεταξύ των κρατών μελών καθώς 
και τις ποικίλες απαιτήσεις των ατόμων.  Στην εκτίμηση πρέπει να προβαίνει η ΕΑΑΤ.

Τροπολογία :   Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 104
Άρθρο  4, παράγραφος 1, εδάφιο 3

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 
λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές 
επιστημονικές εξελίξεις εγκρίνονται 
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός διατροφικών προφίλ πρέπει να είναι θετική και όχι αρνητική διαδικασία, οι δε 
κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να συναρτώνται από διεθνές έργό και να συμφωνούνται με 
συναπόφαση.

Τροπολογία : Edit Herczog

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.

Τροπολογία : Mia De Vits

Τροπολογία 106
Άρθρο  4, παράγραφος 1, εδάφιο 4

Εξαιρέσεις και τροποποιήσεις για να διαγράφεται
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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

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.

Τροπολογία : Mia De Vits

Τροπολογία 107
Άρθρο  4, παράγραφος 1, εδάφιο 4

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 
συμμόρφωσης στα χαρακτηριστικά 
θρεπτικών συστατικών προκειμένου να 
φέρουν ισχυρισμούς 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

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

Τροπολογία : Edit Herczog

Τροπολογία 108
Άρθρο  4, παράγραφος 1, εδάφιο 4

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 
συμμόρφωσης προς οποιαδήποτε 
χαρακτηριστικών θρεπτικών συστατικών  
η οποία επιτρέπει τη χρήση ισχυρισμών 
περί θρεπτικών ή υγιεινών ιδιοτήτων και 
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τροποποιήσεις για να λαμβάνονται υπόψη οι 
σχετικές επιστημονικές εξελίξεις 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που 
αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια και ακρίβεια.

Τροπολογία :   Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 109
Άρθρο  4, παράγραφος 1, εδάφιο 4

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 
συμμόρφωσης προς οποιαδήποτε 
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 ΕΑΑΤ.

Τροπολογία : Edit Herczog

Τροπολογία 110
Άρθρο  4, παράγραφος 2

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

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, 
ακόμη κι αν ορισμένες θρεπτικές ουσίες 
που περιέχονται σε ένα τρόφιμο 
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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.

υπερβαίνουν τα χαρακτηριστικά 
θρπετικών ουσιών, οι ισχυρισμοί θρεπτικών 
και υγιεινών ιδιοτήτων που κατά τα άλλα 
συμμορφώνονται προς τον παρόντα 
κανονισμό 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 : Mia De Vits

Τροπολογία 111
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.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

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.
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Τροπολογία: Toine Manders

Τροπολογία112
Article 4, paragraph 2

2. In afwijking van lid 1 zijn voedingsclaims 
met betrekking tot de verlaging van de 
hoeveelheid vetten, verzadigde vetzuren, 
transvetzuren, suikers en zout/natrium 
toegestaan, mits zij in overeenstemming 
zijn met de in deze verordening vastgelegde 
voorwaarden.

2. In afwijking van lid 1 zijn voedings- en 
gezondheidsclaims toegestaan, mits 
informatie over de specifieke voedingsstof 
die verder gaat dan het voedingsprofiel 
naast de voedings- of gezondheidsclaim 
wordt vermeld.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Het kan niet zo zijn dat de bewezen gunstige eigenschappen van een product niet vermeld 
zouden mogen worden, simpelweg omdat het product een bepaalde substantie zou bevatten 
welke in hogere mate aanwezig is dan vastgesteld in de profielen. Bijvoorbeeld, kaas heeft 
een gekende hoge hoeveelheid van het bewezen gunstig bestanddeel calcium, maar 
kaasproducenten lopen het gevaar hierover niet te kunnen communiceren vanwege het 
vetgehalte dat de voedingsprofielen overschrijdt. Dit amendement garandeert dat de 
consument een eigen afweging kan maken op basis van duidelijke en eerlijke informatie 
inzake zijn of haar voedingskeuzes.

Τροπολογία :   Othmar Karas

Τροπολογία 113
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 καταναλωτές 
είναι ενήμεροι, σε σχέση με τον ισχυρισμό 
περί υγιεινών ιδιοτήτων, για την ποσότητα 
των θρεπτικών συστατικών που 
υπερβαίνουν τις ποσότητες των 
χαρακτηριστικών θρεπτικών συστατικών 
σύμφωνα με την παράγραφο 1. Περαιτέρω 
αναφορά μπορεί να γίνει στις πληροφορίες 
που παρέχονται σύμφωνα με την οδηγία 
90/496/ΕΟΚ.

Or. en
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Τροπολογία: Toine Manders

Τροπολογία114
Article 4, paragraph 3

Dranken met een alcoholgehalte van meer 
dan 1,2 volumeprocent mogen niet voorzien 
zijn van:

Dranken met een alcoholgehalte van meer 
dan 1,2 volumeprocent mogen niet voorzien 
zijn van:

(a) gezondheidsclaims; (a) gezondheidsclaims.
(b) voedingsclaims, afgezien van claims 
betreffende een verlaagd alcoholgehalte of 
een verlaagde energetische waarde.

Or. nl

Αιτιολόγηση

Door bier en wijn a priori uit te sluiten van voedingsclaims is het voor de consument niet 
mogelijk om op basis van juiste en volledige informatie een gefundeerde aankoopbeslissing te 
nemen. Dit is discriminatoir ten opzichte van andere levensmiddelen die bijvoorbeeld wel de 
claim "suikerarm" mogen dragen. Vandaar dat het zou moeten worden toegestaan om ook 
bier en wijn te voorzien van voedingsclaims mits zij voldoen aan de definities uit de annex

Τροπολογία : Mia De Vits

Τροπολογία 115
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% κατ’ 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αντί να στερούμε τους καταναλωτές από πληροφορίες για τη σχετική αξία  συγκεκριμένων 
τροφίμων στη διατροφή τους μέσω των χαρακτηριστικών θρεπτικών συστατικών, οι 



AM\562665EL.doc PE 355.746v02-00 37/106 AM\

EL

καταναλωτές πρέπει να εκπαιδεύονται ως προς τα θρεπτικά χαρακτηριστικά των τροφίμων, τις 
διατροφικές τους ανάγκες και τη συμβολή ενός τροφίμου στην καθημερινή τους διατροφή.

Τροπολογία :   Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 116
Άρθρο  4, παράγραφος 3

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

διαγράφεται

α) ισχυρισμοί υγιεινών ιδιοτήτων·
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 :   Phillip Whitehead

Τροπολογία 117
Άρθρο  4, παράγραφος 3

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

Για ποτά που περιέχουν οινόπνευμα άνω του 
1.2% κατ’ όγκο δεν χρησιμοποιούνται:

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

(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

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του ισχυρισμού υγιεινών ιδιοτήτων θα μπορούσε να εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε 
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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.

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 : Edit Herczog

Τροπολογία 118
Άρθρο  4, παράγραφος 3, εισαγωγικό τμήμα

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

3. Για ποτά και τρόφιμα που περιέχουν 
οινόπνευμα άνω του 1.2% κατ’ όγκο δεν 
χρησιμοποιούνται:

Or. en

Αιτιολόγηση

Τρόφιμα που περιέχουν οινόπνευμα υπάρχουν, έστω και περιθωριακά, και δεν θα πρέπει να 
εξαιρεθούν.

Τροπολογία :   Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 119
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

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να χρειάζεται η απαγόρευση ορισμένων τροφίμων ή κατηγοριών τροφίμων από 
την προβολή ισχυρισμών περί θρεπτικών ή υγιεινών ιδιοτήτων, εφόσον συμμορφώνονται στις 
γενικές αρχές και/ή τις απαιτήσεις τεκμηρίωσης της παρούσας πρότασης.

Τροπολογία : Mia De Vits

Τροπολογία 120
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

Or. en

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία : Mia De Vits

Τροπολογία 121
Άρθρο  4, παράγραφος 4 α (νέα)

4α. Προκειμένου οι θρεπτικές ιδιότητες 
του τροφίμου που φέρει τον ισχυρισμό να 
ευθυγραμμιστούν με τις ημερήσιες 
διαιτητικές ανάγκες, η Επιτροπή ορίζει 
ημερήσιες τιμές αναφοράς για την 
πρόσληψη σύμφωνα με το άρθρο 251 της 
Συνθήκης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

«Ούτε οι απόλυτοι αριθμοί ούτε τα χαρακτηριστικά θρεπτικών συστατικών επαρκούν για την 
ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με τις ανάγκες τους. Είναι επομένως πολύ σημαντικό να 
ενημερώνονται οι καταναλωτές για το ρόλο και τη θέση των τροφίμων σε μια ισορροπημένη 
διατροφή και έναν υγιεινό τρόπο ζωής.»

Τροπολογία : Edit Herczog

Τροπολογία 122
Άρθρο  4, παράγραφος 4 β (νέα)

4β. Προκειμένου οι θρεπτικές ιδιότητες 
του τροφίμου που φέρει τον ισχυρισμό να 
ευθυγραμμιστούν με τις ημερήσιες 
διαιτητικές ανάγκες των καταναλωτών, η 
Επιτροπή ορίζει ημερήσιες τιμές αναφοράς 
για την πρόσληψη των θρεπτικών ουσιών 
που περιλαμβάνονται στα χαρακτηριστικά 
θρεπτικά συστατικά, σύμφωνα με το άρθρο 
251 της Συνθήκης και με βάση τη γνώμη 
της Αρχής. Οι ετικέτες που περιλαμβάνουν 
ισχυρισμούς υγιεινών ιδοτήτων πρέπει να 
αναφέρουν την ποσότητα κάθε θρεπτικού 
συστατικύ που περιέχεται στη συσκευασία 
σε σύγκριση με τις τιμέα αναφοράς 
ημερήσιας πρόσληψης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ούτε οι απόλυτοι αριθμοί ούτε η απόλυτη συμμόρφωση προς τα καθιερωμένα χαρακτηριστικά 
θρεπτικών συστατικών επαρκούν για την ενημέρωση των καταλωτών σχετικά με τις ανάγκες 
τους και με το τι μέρος των αναγκών τους καλύπτεται από το συγκεκριμένο τρόφιμο. Η παρούσα 
τροπολογία αποσκοπεί στο να καταστήσει κατανοητές τις πληροφορίες που αναγράφονται στις 
ετικέτες.

Τροπολογία :   Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 123
Άρθρο  5, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Ansøgerne skal tilvejebringe 
dokumentation for, at deres 
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sundhedsanprisninger reelt vil hjælpe 
forbrugerne til at vælge deres produkt som 
en del af en sund kost.

Or. da

Τροπολογία :   Othmar Karas

Τροπολογία 124
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. Όπου απαιτείται, οι 
ισχυρισμοί για τις θρεπτικές και υγιεινές 
ιδιότητες βασίζονται σε και 
τεκμηριώνονται με ασφαλές ιστορικό 
χρήσης.

Or. en

Τροπολογία :   Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 125
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 
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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».

Τροπολογίες της κ. Małgorzata Handzlik

Τροπολογία 126
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: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία127
Article 6, paragraph 2

Fødevarevirksomhedsledere, der anvender 
en ernærings- eller sundhedsanprisning, bør
begrunde anvendelsen af anprisningen.

Fødevarevirksomhederne, der anvender en 
ernærings- eller sundhedsanprisning skal
begrunde anvendelsen af anprisningen. 

Or. da
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Αιτιολόγηση

Hvis fødevareproducenter ikke kan begrunde anvendelsen af en anprisning ud fra et særligt 
behov hos en befolkningsgruppe, bør en sådan anprisning ikke godkendes.

Τροπολογία :   Othmar Karas

Τροπολογία 128
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. 

Η Αρχή θα θεσπίσει κατευθυντήριες 
γραμμές 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 
τεκμηρίωσης να είναι ανάλογο προς το 
χρησιμοποιούμενο ισχυρισμό.

Or. en

Τροπολογία :   Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 129
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. 
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 

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.
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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.
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.

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».

Τροπολογίες της κ. Małgorzata Handzlik

Τροπολογία 130
Άρθρο  6, παράγραφος 3 α (νέα)

3α. Η Αρχή θεσπίζει κατευθυντήριες 
γραμμές 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 
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τεκμηρίωσης να είναι ανάλογο προς το 
χρησιμοποιούμενο ισχυρισμό.

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 : Mia De Vits

Τροπολογία 131
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 μια ισορροπημένη δίαιτα:

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.

(α) 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. 

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 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 

(1α) Επιπροσθέτως, οι ακόλουθες 
πληροφορίες παρουσιάζονται κοντά στις 
πληροφορίες για τα θρεπτικά συστατικά:
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θρεπτικές ιδιότητες.
(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 κατευθυντήριες γραμμές για την 
ημερήσια ποσότητα λήψης του εν λόγω 
θρεπτικού συσταστικύ/των εν λόγω 
θρεπτικών συστατικών ή της εν λόγω 
ουσίας/των εν λόγω ουσιών 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 
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 :   Phillip Whitehead

Τροπολογία 132
Άρθρο 7

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.

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

ιδιοτήτων, 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, 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.

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

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. Στις επισημάνσεις δεν γίνεται συνήθως διάκριση μεταξύ φυσικού και πρόσθετου 
περιεχομένου ορισμένων ουσιών, πράγμα που είναι ωστόσο σημαντικό κριτήριο για μια 
συνειδητή επιλογή όταν ο ισχυρισμός αφορά συγκεκριμένο θρεπτικό συστατικό ή συστατικά.

Τροπολογία : Edit Herczog

Τροπολογία 133
Άρθρο  7, παράγραφος 1, εδάφιο 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η οδηγία 90/496/ΕΟΚ σχετικά με την επισήμανση των θρεπτικών συστατικών δεν εφαρμόζεται 
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στα συμπληρώματα διατροφής. Για τα συμπληρώματα διατροφής καθορίζονται ειδικές 
διατάξεις επισήμανσης σχετικά με την περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά, στην οδηγία 
2002/46/ΕΚ. Για να διασφαλισθεί η συνεκτικότητα και να ληφθεί υπόψη ο συγκεκριμένος 
χαρακτήρας των συμπληρωμάτων διατροφής, είναι αναγκαία μια αναφορά στην οδηγία 
2002/46/ΕΚ. Τροπολογία: 

Τροπολογία :   Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 134
Άρθρο  10, τίτλος

Ειδικές συνθήκες Ειδικές συνθήκες για ισχυρισμούς που 
αφορούν τις υγιεινές ιδιότητες

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 επιχειρηματίες στον κλάδο των τροφίμων θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να 
συνεχίζουν να χρησιμοποιούν ισχυρισμούς περί υγιεινών ιδιοτήτων που έχουν κοινοποιθεί 
ακόμη κι αν δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο του άρθρου 12.

Τροπολογία :   Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 135
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 1, οι ισχυρισμοί για τις υγιεινές ιδιότητες μπορούν να 
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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 επιχειρηματίες στον κλάδο των τροφίμων θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να 
συνεχίζουν να χρησιμοποιούν ισχυρισμούς περί υγιεινών ιδιοτήτων που έχουν κοινοποιθεί 
ακόμη κι αν δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο του άρθρου 12.

Τροπολογία :   Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 136
Άρθρο  10, παράγραφος 2

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

2. Οι επιχειρηματίες του κλάδου των 
τροφίμων που 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 
ενδιαφερόμενου 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 
ενδιαφερόμενου 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.

(α) δήλωση που να επισημαίνει τη 
σπουδαιότητα μιας εξισορροπημένης 
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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

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 επιχειρηματίες στον κλάδο των τροφίμων θα πρέπει να έχουν δικαίωμα να 
συνεχίζουν να χρησιμοποιούν ισχυρισμούς περί υγιεινών ιδιοτήτων που έχουν κοινοποιθεί 
ακόμη κι αν δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο του άρθρου 12.

Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία137
Article 10, paragraph 2, point (d a) (new)

(da) hvis relevant, en advarsel mod 
potentielle bivirkninger ved konsum.

Or. da

Αιτιολόγηση

Produkter kan beriges med vitaminer med bivirkninger for visse grupper. For at sikre et højt 
beskyttelsesniveau bør forbrugerne gøres opmærksom på dette. Eksempelvis er smørproduktet 
Becel pro. aktiv tilsat plantesteroler, som hæmmer optagelsen af cartenoider (forstadium til 
vitamin A) og fedtopløselige vitaminer og sænker kolesteroltallet, også hos folk, hvis 
kolesteroltal ikke er forhøjet.
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Τροπολογία :   Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 138
Άρθρο 11

Υπαινισσόμενοι ισχυρισμοί για τις υγιεινές 
ιδιότητες

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 
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. en

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για υπέρμετρα περιοριστική ρύθμιση που θα αντέβαινε στη νομοθεσία κρατών μελών, 
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π.χ. στην εκστρατεία 5-την-ημέρα για τα φρούτα και τα λαχανικά, του Υπουργείου Υγείας του 
Ηνωμένου Βασιλείου.  Επιπλέον, το άρθρο 11 είναι περιττό, δεδομένου ότι όλοι οι ισχυρισμοί 
θα έπρεπε να υπόκεινται σε προηγούμενη έγκριση. 

Τροπολογίες της κ. Małgorzata Handzlik

Τροπολογία 139
Άρθρο 11

Υπαινισσόμενοι ισχυρισμοί για τις υγιεινές 
ιδιότητες

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 
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. en
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Αιτιολόγηση

Το παρόν άρθρο πρέπει να διαγραφεί, διότι περιλαμβάνει διατάξεις που αποτελούν 
αδικαιολόγητη διάκριση εναντίον ορισμένων ισχυρισμών περί υγιεινών ιδιοτήτων.

Τροπολογία :   Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 140
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. Iσχυρισμοί περί υγιεινών ιδιοτήτων οι 
οποίοι κάνουν αναφορά σε γενικά οφέλη του 
τροφίμου ή των συστατικών του 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 
δηλούμενα οφέλη για την υγεία δεν πρέπει 
να υπερβαίνουν το πεδίο των τεκμηρίων, 
ούτε και να προξενούν σύγχυση ή να 
παραπλανούν τον 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·
(β) ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά σε 
ψυχολογικές λειτουργίες και σε λειτουργίες 
συμπεριφοράς·
(γ) με επιφύλαξη της οδηγίας 96/8/ΕΚ, 
ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά σε 
αδυνάτισμα ή σε έλεγχο βάρους ή στο 
ποσοστό ή την ποσότητα απώλειας 
βάρους, που μπορούν να προκύψουν από 
τη χρήση του προϊόντος, ή σε μείωση της 
αίσθησης πείνας ή σε αύξηση της 
αίσθησης κορεσμού ή σε μείωση της 
διαθέσιμης ενέργειας από τη δίαιτα·
(δ) ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά σε 
συμβουλές ιατρών ή άλλους επαγγελματίες 
στο χώρο της υγείας, ή σε επαγγελματικές 
ενώσεις, ή ιδρύματα, ή που δημιουργούν 
την εντύπωση ότι μπορεί να επηρεαστεί η 
υγεία από τη μη κατανάλωση του 
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τροφίμου.
2. Όπου ενδείκνυται, η Επιτροπή, ύστερα 
από διαβούλευση με την Αρχή, δημοσιεύει 
λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές για 
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

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

(α) ισχυρισμοί που δημιουργούν την 
εντύπωση ότι η υγεία μπορεί να επηρεαστεί 
από τη μη κατανάλωση του τροφίμου·
(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.
2α. 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 
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.
2β. 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 έως 
την (ημερομηνία προς καθορισμό) 
σύμφωνα με το άρθρο 23 και κατόπιν 
διαβουλεύσεων με εκπροσώπους των 
καταναλωτών και της βιομηχανίας ή 
άλλων ενδιαφερομένων φορέων.

Or. en
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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 :   Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 141
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) 

(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 

(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 



AM\562665EL.doc PE 355.746v02-00 56/106 AM\

EL

από τη μη κατανάλωση του τροφίμου. από τη μη κατανάλωση του τροφίμου. Ο 
περιορισμός αυτός δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται σε επιστημονικά 
τεκμηριωμένους ισχυρισμούς που κάνουν 
αναφορά σε συμβουλές οργανώσεων ή 
ενώσεων αγαθοεργίας οι οποίες έχουν 
αναγνωρισθεί επισήμως από εθνικές αρχές.

Or. en

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 :   Simon Coveney

Τροπολογία 142
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· 
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(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 την 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 την κατανάλωση του τροφίμου. Ο 
περιορισμός αυτός δεν πρέπει να 
εφαρμόζεται σε επιστημονικά 
τεκμηριωμένους ισχυρισμούς που κάνουν 
αναφορά σε συμβουλές οργανώσεων ή 
ενώσεων αγαθοεργίας οι οποίες έχουν 
αναγνωρισθεί επισήμως από εθνικές αρχές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Συμφωνία με την προσέγγιση της Επιτροπής σχετικά με τους παραπλανητικούς, εσφαλμένους 
και έμμεσους ισχυρισμούς.

Τροπολογία : Edit Herczog

Τροπολογία 143
Άρθρο  11, παράγραφος 1

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 σε 
ψυχολογικές λειτουργίες και σε λειτουργίες 
συμπεριφοράς·

(γ) με επιφύλαξη της οδηγίας 96/8/ΕΚ, 
ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά σε
αδυνάτισμα ή σε έλεγχο βάρους ή στο 
ποσοστό ή την ποσότητα απώλειας βάρους, 
που μπορούν να προκύψουν από τη χρήση 
του προϊόντος, ή σε μείωση της αίσθησης 
πείνας ή σε αύξηση της αίσθησης 
κορεσμού ή σε μείωση της διαθέσιμης 

(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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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.

(δ) Οι ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά σε 
συμβουλές ιατρών ή άλλων επαγγελματιών 
στο χώρο της υγείας, ή σε επαγγελματικές 
ενώσεις ή ιδρύματα, ή ενώσεις αγαθοεργίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις διασφαλίζουν επαρκή ευελιξία για την κάλυψη όλων των 
παραπλανητικών ισχυρισμών που φιλοδοξεί να απαγορεύσει το παρόν άρθρο χωρίς να 
υπεισέρχεται σε πολλές λεπτομέρειες.

Τροπολογία : Edit Herczog

Τροπολογία 144
Άρθρο  11, παράγραφος 1

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

1. 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·

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

(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 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 
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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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευελιξία για την ευθυγράμμιση προς την πραγματικότητα της αγοράς και τη συνέπεια προς τις 
τροπολογίες στην παράγραφο 1.

Τροπολογία :   Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 145
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) Οι ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά σε 
συμβουλές ιατρών ή άλλων επαγγελματιών 
στο χώρο της υγείας, ή σε επαγγελματικές 
ενώσεις ή ιδρύματα, ή ενώσεις αγαθοεργίας.
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

Αιτιολόγηση

Η πρόταση, όπως υποβλήθηκε από την Επιτροπή, θα απαγόρευε την εμφάνιση λογοτύπων 
αγαθοεργίας στη συσκευασία των τροφίμων και θα εμπόδιζε τις προσπάθειες για τη 
συγκέντρωση εσόδων για έρευνα στον τομέα της υγείας, της κατάρτισης και της περίθαλψης.  Η 
παρούσα τροπολογία προστατεύει ορισμένες επωφελείς δραστηριότητες.
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Τροπολογία : Edit Herczog

Τροπολογία 146
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 τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, δημοσιεύει 
λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές για 
την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός των κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή του άρθρου 11 απαιτεί 
εμπειρογνωμοσύνη. Επιπλέον, απαιτείται διαβούλευση των ενδιαφερομένων καιτων 
καταναλωτών για να διασφαλιστεί η λειτουργικότητα του Κανονισμού με διατήρηση της 
υλοποίησής του στενά συνδεδεμένης με την πραγματικότητα της αγοράς.

Τροπολογία :   Othmar Karas

Τροπολογία 147
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 :   Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 148
Άρθρο  12, παράγραφος 1

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10 1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 10 
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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.

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 τους καταναλωτές 
στους οποίους απευθύνονται, 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 :   Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 149
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 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 
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 
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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 : Edit Herczog

Τροπολογία 150
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, 
συμπεριλαμβανομένων καθιερωμένων 
ισχυρισμών περί μείωσης του κινδύνου 
εμφάνισης ασθενειών, 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 :   Othmar Karas

Τροπολογία 151
Άρθρο  12, παράγραφος 2

2. Τα κράτη μέλη υποβάλουν στην Επιτροπή 
καταλόγους με ισχυρισμούς, όπως 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 το 

2. Τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα 
μέρη (κυρίως εκπρόσωποι ενώσεων 
καταναλωτών και της βιομηχανίας) 
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αργότερο έως ... [τελευταία ημέρα του μήνα 
έγκρισης του παρόντος κανονισμού + 1 έτος].

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 επιτρεπόμενων 
ισχυρισμών περί δίαιτας/υγείας, 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. en

Τροπολογία : Edit Herczog

Τροπολογία 152
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 
και τα ενδιαφερόμενα μέρη καταλόγους με 
ισχυρισμούς, όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 το αργότερο έως ... [τελευταία 
ημέρα του μήνα έγκρισης του παρόντος 
κανονισμού + 1 έτος].

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).
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Τροπολογία :   Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 153
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 
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 σχέσεων, όπως 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, οι οποίοι 
περιγράφουν το ρόλο μιας θρεπτικής ή 
άλλης ουσίας σχετικά με την ανάπτυξη, την 
εξέλιξη και τις συνήθεις λειτουργίες του 
σώματος το αργότερο έως ... [τελευταία 
ημέρα του μήνα έγκρισης του παρόντος 
κανονισμού + 3 έτη].

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

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

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 :   Othmar Karas

Τροπολογία 154
Άρθρο  12, παράγραφος 3

3. Από την ημέρα θέσης σε ισχύ του 
παρόντος κανονισμού έως τη θέσπιση του 

3. Από την ημέρα θέσης σε ισχύ του 
παρόντος κανονισμού έως 12 μήνες μετά τη 
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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.

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

Τροπολογία :   Jens-Peter Bonde

Τροπολογία 155
Άρθρο  13, παράγραφος 2

Ud over de generelle bestemmelser i denne 
forordning og de særlige bestemmelser i 
stk. 1 gælder det for anprisninger af en 
reduceret risiko for sygdom, at 
mærkningen også skal indeholde en 
angivelse af, at en række risikofaktorer kan 
være relevante for sygdom, og at det ikke er 
givet, at ændring af en af disse 
risikofaktorer har en gavnlig virkning.

udgår

Or. da

Αιτιολόγηση

Virkningen af anprisningen er vildledende, når en række andre risikofaktorer har stor 
og/eller større betydning ved sygdom.

Τροπολογία :   Othmar Karas

Τροπολογία 156
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, στην περίπτωση των 
ισχυρισμών όσον αφορά την υγεία, που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
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άρθρου  12, και περί μείωσης του κινδύνου 
εμφάνισης ασθενειών, πρέπει να υποβληθεί 
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 αίτησης, 
γραπτώς, εντός 14 ημερών από τη λήψη της.
Στη γνωστοποίηση αναφέρεται η 
ημερομηνία παραλαβής της αίτησης·

(β)ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τα 
κράτη μέλη και την Επιτροπή για την 
αίτηση και τους διαβιβάζει την αίτηση 
καθώς και κάθε συνοδευτική πληροφορία 
που έχει υποβάλει ο αιτών·
(γ) δημοσιοποιεί σύνοψη του φακέλου, 
όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 
στοιχείο (στ).

Or. en

Τροπολογία :   Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 157
Άρθρο  14, παράγραφος 1, σημείο (β)

(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·

διαγράφεται

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.

Τροπολογίες της κ. Małgorzata Handzlik

Τροπολογία 158
Άρθρο  14, παράγραφος 1, σημείο (β)

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

διαγράφεται
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καθώς και κάθε συνοδευτική πληροφορία 
που έχει υποβάλει ο αιτών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της προστασίας του ανταγωνισμού και της στήριξης της καινοτομίας είναι άσκοπο να 
δοθεί σε όλα τα κράτη μέλη πρόσβαση στο φάκελο και στην κοινή γνώμη πρόσβαση στην 
περίληψή του. 

Τροπολογία :   Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 159
Άρθρο  14, παράγραφος 1, σημείο (γ)

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

διαγράφεται

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.

Τροπολογίες της κ. Małgorzata Handzlik

Τροπολογία 160
Άρθρο  14, παράγραφος 1, σημείο (γ)

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

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Λόγω της προστασίας του ανταγωνισμού και της στήριξης της καινοτομίας είναι άσκοπο να 
δοθεί σε όλα τα κράτη μέλη πρόσβαση στο φάκελο και στην κοινή γνώμη πρόσβαση στην 
περίληψή του. 
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Τροπολογία: Jens-Peter Bonde

Τροπολογία161
Article 14, paragraph 2, point (c)

(c) en kopi af de undersøgelser, der er 
foretaget vedrørende sundhedsanprisningen, 
herunder foreliggende uafhængige, fagligt 
evaluerede undersøgelser, og af andet 
foreliggende materiale, der kan 
dokumentere, at den lever op til kravene i 
denne forordning;

(c) en kopi af de undersøgelser, der er 
foretaget vedrørende sundhedsanprisningen, 
herunder foreliggende uafhængige, fagligt 
evaluerede undersøgelser og andet 
foreliggende materiale, herunder 
vedrørende forbrugerens opfattelse af 
anprisningen, der kan dokumentere, at den 
lever op til kravene i denne forordning;

Or. da

Αιτιολόγηση

Der er stor mangel på undersøgelser om, hvordan forbrugerne i de forskellige medlemsstater 
opfatter forskellige typer af anprisninger. Det bør der rettes op på. Hvis ikke producenter kan 
dokumentere, at forbrugerne kan forstå anprisningen og dermed anvende produktet som 
tilsigtet, giver det ingen mening for hverken forbrugere eller producenter, at der søges 
godkendelse af en sådan anprisning. Produktion af disse data og undersøgelser bør således i 
første omgang afholdes af ansøgeren.

Τροπολογία :   Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 162
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

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.



AM\562665EL.doc PE 355.746v02-00 69/106 AM\

EL

Τροπολογία :   Othmar Karas

Τροπολογία 163
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

Τροπολογίες της κ. Małgorzata Handzlik

Τροπολογία 164
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 του ισχυρισμού σε όλες 
τις κοινοτικές γλώσσες και, ανάλογα την 
περίπτωση, ειδικών προϋποθέσεων χρήσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι βάσιμη η απαίτηση που τίθεται στους υποψηφίους σχετικά με τη διατύπωση του 
ισχυρισμού στις γλώσσες όλων των κρατών μελών. Θα αρκούσε η περιγραφή των βασικών 
στοιχείων ενός τέτοιου ισχυρισμού. Με την εφαρμογή του ισχυρισμού στα επιμέρους κράτη οι 
παραγωγοί θα παρακολουθούν πώς εκλαμβάνεται από τους καταναλωτές και θα προσαρμόζουν 
τη διατύπωσή του στις ανάγκες της βέλτιστης επικοινωνίας σχετικά με τα οφέλη του 
συγκεκριμένου προϊόντος.

Τροπολογία : Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Τροπολογία 165
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 

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

προϋποθέσεων χρήσης

Or. es

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία που προτείνει η Επιτροπή δεν αναγνωρίζει την ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη η 
εξέλιξη των γνώσεων και των αντιλήψεων των καταναλωτών (που, εξ ορισμού, δεν είναι 
δυνατόν να αξιολογηθεί εκ των προτέρων). Έτσι, μπορεί να δημιουργηθεί μια κατάσταση όπου 
οι παραγωγοί θα ζητούν έγκριση για μια συγκεκριμένη διατύπωση προκειμένου να 
αποσαφηνίσουν μια ήδη εγκεκριμένη διατύπωση, με αποτέλεσμα το διπλασιασμό της εργασίας 
της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Τροπολογία :   Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 166
Άρθρο  14, παράγραφος 2, σημείο (στ)

(στ) σύνοψη του φακέλου. (στ) 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 :   Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 167
Άρθρο  14, παράγραφος 2, σημείο (στ α) (νέο)

(στ) σύνοψη του φακέλου.
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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: Othmar Karas

Τροπολογία 168
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 αιτούντες πρέπει 
να έχουν δικαίωμα να υπερασπίζονται τις 
εφαρμογές τους ενώπιον της Αρχής και να 
παρέχουν πρόσθετα στοιχεία κατά την 
αξιολόγηση του φακέλου τους από την 
Αρχή.

Or. en

Τροπολογίες της κ. Małgorzata Handzlik

Τροπολογία 169
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 αιτούντες πρέπει 
να έχουν δικαίωμα να υπερασπίζονται τις 
εφαρμογές τους ενώπιον της Αρχής και να 
παρέχουν πρόσθετα στοιχεία κατά την 
αξιολόγηση του φακέλου τους από την 
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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 :   Othmar Karas

Τροπολογία 170
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 τηρεί 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.

Or. en

Τροπολογία :   Othmar Karas

Τροπολογία 171
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 
έχει τη δυνατότητα να αποκαταστήσει 
άμεση επαφή με τους εμπειρογνώμονες της 
Αρχής, το δικαίωμα να ζητήσει ακρόαση 
και το δικαίωμα να παράσχει πρόσθετα 
στοιχεία.

Or. en
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Τροπολογίες της κ. Małgorzata Handzlik

Τροπολογία 172
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 
έχει τη δυνατότητα να αποκαταστήσει 
άμεση επαφή με τους εμπειρογνώμονες της 
Αρχής, το δικαίωμα να ζητήσει ακρόαση 
και το δικαίωμα να παράσχει πρόσθετα 
στοιχεία.

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 :   Othmar Karas

Τροπολογία 173
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 επιστημονικές γνώσεις·

(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.

Or. en
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Τροπολογίες της κ. Małgorzata Handzlik

Τροπολογία 174
Άρθρο  15, παράγραφος 3, σημείο (α)

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

(α) η προτεινόμενη διατύπωση του 
ισχυρισμού για τις υγιεινές ιδιότητες 
αποδεικνύεται από επιστημονικές γνώσεις·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει ως στόχο, ο φάκελος να βασίζεται σε επιστημονικές γνώσεις και 
όχι μόνο σε επιστημονικά στοιχεία.

Τροπολογία :   Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 175
Άρθρο  15, παράγραφος 4, σημείο (γ)

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

(γ) τα βασικά στοιχεία για την διατύπωση 
του ισχυρισμού σε όλες τις κοινοτικές 
γλώσσες· 

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 :   Othmar Karas

Τροπολογία 176
Άρθρο  15, παράγραφος 4, σημείο (γ)

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

όλες τις κοινοτικές γλώσσες, του 
προτεινόμενου ισχυρισμού για τις υγιεινές 
ιδιότητες·

Or. en

Τροπολογία : Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Τροπολογία 177
Άρθρο  15, παράγραφος 4, σημείο (γ)

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

(γ) τα βασικά στοιχεία της διατύπωσης του 
ισχυρισμού, σε όλες τις κοινοτικές γλώσσες·

Or. es

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία που προτείνει η Επιτροπή δεν αναγνωρίζει την ανάγκη να λαμβάνεται υπόψη η 
εξέλιξη των γνώσεων και των αντιλήψεων των καταναλωτών (που, εξ ορισμού, δεν είναι 
δυνατόν να αξιολογηθεί εκ των προτέρων). Έτσι, μπορεί να δημιουργηθεί μια κατάσταση όπου 
οι παραγωγοί θα ζητούν έγκριση για μια συγκεκριμένη διατύπωση προκειμένου να 
αποσαφηνίσουν μια ήδη εγκεκριμένη διατύπωση, με αποτέλεσμα το διπλασιασμό της εργασίας 
της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Τροπολογίες της κ. Małgorzata Handzlik

Τροπολογία 178
Άρθρο  15, παράγραφος 4 α (νέα)

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

Or. en

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.
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Τροπολογίες της κ. Małgorzata Handzlik

Τροπολογία 179
Άρθρο  18, παράγραφος 2, σημείο (γ) 

(γ) κατάλογο απορριφθέντων ισχυρισμών 
για τις υγιεινές ιδιότητες.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Η δημοσίευση του καταλόγου των ισχυρισμών που απορρίφθηκαν κατά τη διαδικασία έγκρισης 
είναι επιζήμια γιατην προστασία του θεμιτού ανταγωνισμού και τη ςκαινοτομίας της 
βιομηχανίας.

Τροπολογία :   Othmar Karas

Τροπολογία 180
Άρθρο 19

Προστασία δεδομένων Εμπιστευτικότητα
1. Τα επιστημονικά δεδομένα και άλλες 
πληροφορίες στο φάκελο έγκρισης που 
απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 14 
παράγραφος 2 δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν προς όφελος επόμενου 
αιτούντος για περίοδο επτά ετών από την 
ημερομηνία έγκρισης, εκτός αν ο επόμενος 
αιτών έχει συμφωνήσει με τον 
προηγούμενο αιτούντα για τη χρήση αυτών 
των δεδομένων και πληροφοριών, όταν:

1. Ο αιτών μπορεί να αναφέρει ποιες από 
τις πληροφορίες που υποβάλλονται βάσει 
του παρόντος κανονισμού επιθυμεί να 
θεωρηθούν εμπιστευτικές γιατί η 
αποκάλυψή τους θα μπορούσε να βλάψει 
σημαντικά την ανταγωνιστική του θέση. 
Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να 
παρέχεται επαληθεύσιμη αιτιολόγηση.

(α) τα επιστημονικά δεδομένα και άλλες 
πληροφορίες έχουν χαρακτηριστεί ως 
βιομηχανική ιδιοκτησία από τον 
προηγούμενο αιτούντα κατά τη χρονική 
στιγμή της προηγούμενης αίτησης· και
(β) ο προηγούμενος αιτών είχε το 
αποκλειστικό δικαίωμα αναφοράς στα 
δεδομένα βιομηχανικής ιδιοκτησίας κατά 
τη χρονική στιγμή υποβολής της 
προηγούμενης αίτησης· και
(γ) ο ισχυρισμός για τις υγιεινές ιδιότητες 
δεν θα μπορούσε να είχε εγκριθεί χωρίς την 
υποβολή δεδομένων βιομηχανικής 



AM\562665EL.doc PE 355.746v02-00 77/106 AM\

EL

ιδιοκτησίας από τον προηγούμενο 
αιτούντα.
2. Έως τη λήξη της περιόδου των επτά 
ετών που ορίζεται στην παράγραφο 1, 
κανείς επόμενος αιτών δεν έχει το 
δικαίωμα αναφοράς σε δεδομένα που έχουν 
χαρακτηριστεί ως βιομηχανικής 
ιδιοκτησίας από προηγούμενο αιτούντα, 
εκτός εάν, και έως ότου, η Επιτροπή λάβει 
απόφαση για το κατά πόσον μια έγκριση 
ήταν δυνατόν να χορηγηθεί χωρίς την 
υποβολή δεδομένων χαρακτηριζόμενων ως 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας από τον 
προηγούμενο αιτούντα.

2. Η Επιτροπή καθορίζει, μετά από 
διαβούλευση με τον αιτούντα, ποιες 
πληροφορίες, άλλες από εκείνες της 
παραγράφου 3, θα πρέπει να παραμείνουν 
εμπιστευτικές και ενημερώνει τον αιτούντα 
σχετικά με την απόφασή της.

3. Οι ακόλουθες πληροφορίες δεν 
θεωρούνται εμπιστευτικές:
(a) το όνομα και τα βασικά 
χαρακτηριστικά του τροφίμου που 
μεταφέρει τις ιδιότητές του που 
σχετίζονται με την υγεία·
(β) τα συμπεράσματα των μελετών που 
έχουν διεξαχθεί σε μοντέλα in vitro, σε ζώα 
και σε ανθρώπους, αντίστοιχα, που είναι 
σημαντικά για την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων του τροφίμου και των 
συστατικών του στη διατροφή και την 
υγεία του ανθρώπου·
(γ) μέθοδοι ανίχνευσης ή ποσοτικού 
προσδιορισμού των βασικών 
χαρακτηριστικών του τροφίμου ή των 
συστατικών του, όπως μπορεί να 
χρειάζεται για επίσημο έλεγχο.
4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η 
Αρχή πρέπει να παρέχει, μετά από σχετικό 
αίτημα, στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν 
χαρακτηριστεί εμπιστευτικά σύμφωνα με 
την παράγραφο 2.
5. Για την εξέταση των αιτήσεων 
πρόσβασης στα έγγραφα που έχει στην 
κατοχή της, η Αρχή εφαρμόζει τις αρχές 
του κανονισμού (ΕΚ) 1049/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, σχετικά 
με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής?
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6. Τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και η Αρχή 
τηρούν την εμπιστευτικότητα όλων των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί 
εμπιστευτικές βάσει της παραγράφου 2, 
εκτός αν οι πληροφορίες αυτές είναι 
σκόπιμο να δημοσιοποιηθούν για λόγους 
προστασίας της ανθρώπινης υγείας. Τα 
κράτη μέλη χειρίζονται τις αιτήσεις 
πρόσβασης στα έγγραφα που λαμβάνουν 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού 
σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού 
(ΕΚ) 1049/2001.
7. Σε περίπτωση απόσυρσης της αίτησης 
από τον αιτούντα, τα κράτη μέλη, η 
Επιτροπή και η Αρχή τηρούν την 
εμπιστευτικότητα των εμπορικών και 
βιομηχανικών πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της 
έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και των 
στοιχείων ως προς την εμπιστευτικότητα 
των οποίων επικρατεί διαφωνία μεταξύ 
της Επιτροπής και του αιτούντος.
______________
¹ ?Ε L 145, 31.5.2001, σ. 43.

Or. en

Τροπολογία :   Alexander Stubb

Τροπολογία 181
Άρθρο  19 α (νέο)

Άρθρο  19a
Εμπιστευτικότητα

1. Ο αιτών μπορεί να αναφέρει ποιες από 
τις πληροφορίες που υποβάλλονται βάσει 
του παρόντος κανονισμού επιθυμεί να 
θεωρηθούν εμπιστευτικές γιατί η 
αποκάλυψή τους θα μπορούσε να βλάψει 
σημαντικά την ανταγωνιστική του θέση. 
Πρέπει να παρέχεται επαληθεύσιμη 
αιτιολόγηση.
2. Η Επιτροπή καθορίζει, μετά από 
διαβούλευση με τον αιτούντα, ποιες 
πληροφορίες, άλλες από εκείνες της 
παραγράφου 3, θα πρέπει να παραμείνουν 
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εμπιστευτικές και ενημερώνει τον αιτούντα 
σχετικά με την απόφασή της. 
3. Οι ακόλουθες πληροφορίες δεν 
θεωρούνται εμπιστευτικές.
(a) το όνομα και τα βασικά 
χαρακτηριστικά του τροφίμου που 
μεταφέρει τις ιδιότητές του που 
σχετίζονται με την υγεία··
(β) τα συμπεράσματα των δοκιμών που 
έχουν διεξαχθεί σε μοντέλα in vitro, σε ζώα 
και σε ανθρώπους, αντίστοιχα, που είναι 
σημαντικά για την αξιολόγηση των 
επιπτώσεων του τροφίμου και των 
συστατικών του στη διατροφή και την 
υγεία του ανθρώπου·
(γ) μέθοδοι ανίχνευσης ή ποσοτικού 
προσδιορισμού των βασικών 
χαρακτηριστικών του τροφίμου ή των 
συστατικών του, όπως μπορεί να 
χρειάζεται για επίσημο έλεγχο.
4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, η 
Αρχή πρέπει να παρέχει, μετά από σχετικό 
αίτημα, στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη 
όλα τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της, 
συμπεριλαμβανομένων στοιχείων και 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί 
εμπιστευτικά σύμφωνα με την παράγραφο 
2.
5. Για την εξέταση των αιτήσεων 
πρόσβασης στα έγγραφα που έχει στην 
κατοχή της, η Αρχή εφαρμόζει τις αρχές 
του κανονισμού (ΕΚ) 1049/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, σχετικά 
με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής?.
6. Τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και η Αρχή 
τηρούν την εμπιστευτικότητα όλων των 
στοιχείων και πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηριστεί εμπιστευτικές βάσει της 
παραγράφου 2, εκτός αν τα εν λόγω 
στοιχεία και πληροφορίες είναι σκόπιμο να 
δημοσιοποιηθούν για λόγους προστασίας 
της ανθρώπινης υγείας. Τα κράτη μέλη 
χειρίζονται τις αιτήσεις πρόσβασης στα 
έγγραφα που λαμβάνουν στο πλαίσιο του 
παρόντος κανονισμού σύμφωνα με το 
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άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) 1049/2001.

7. Σε περίπτωση απόσυρσης της αίτησης 
από τον αιτούντα, τα κράτη μέλη, η 
Επιτροπή και η Αρχή τηρούν την 
εμπιστευτικότητα των εμπορικών και 
βιομηχανικών στοιχείων και πληροφοριών, 
συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της 
έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και των 
στοιχείων ως προς την εμπιστευτικότητα 
των οποίων επικρατεί διαφωνία μεταξύ 
της Επιτροπής και του αιτούντος.
________________________
¹ ?Ε L 145, 9.12.1994, σ. 43.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για την ενθάρρυνση των επενδύσεων στην έρευνα, την προώθηση της καινοτομίας και τη 
διασφάλιση θεμιτού ανταγωνισμού, είναι απαραίτητη η επαρκής προστασία των δεδομένων. 
Στην πράξη, το αποκλειστικό δικαίωμα αναφοράς στα ιδιωτικά στοιχεία δεν επαρκεί πάντα, 
διότι οι κλινικές δοκιμές πραγματοποιούνται συνήθως από τρίτα μέρη, όπως πανεπιστήμια. Οι 
παραγωγοί παρέχουν ως επί το πλείστον στα πανεπιστήμια το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τα 
στοιχεία για εκπαιδευτικούς λόγους, δημοσιεύσεις και περαιτέρω έρευνα. 

*** Αν η ανωτέρω τροπολογία γίνει αποδεκτή, αποσύρεται η τροπολογία 33 ***

Τροπολογία :   Othmar Karas

Τροπολογία 182
Άρθρο  19 α (νέο)

Άρθρο  19a
Προστασία δεδομένων

1. Τα επιστημονικά δεδομένα και άλλες 
πληροφορίες στο φάκελο έγκρισης που 
απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 19 δεν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς όφελος 
επόμενου αιτούντος για περίοδο επτά ετών 
από την ημερομηνία έγκρισης, εκτός αν ο 
επόμενος αιτών έχει συμφωνήσει με τον 
προηγούμενο αιτούντα για τη χρήση αυτών 
των δεδομένων και πληροφοριών.
2. Κατά την εκπνοή της επταετούς αυτής 
περιόδου, τα στοιχεία ολόκληρης ή μέρους 
της αξιολόγησης που πραγματοποιείται με 
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βάση επιστημονικά στοιχεία και 
πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο 
φάκελο της αίτησης μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από την Αρχή προς 
όφελος άλλων αιτούντων.

Or. en

Τροπολογία :   Othmar Karas

Τροπολογία 183
Άρθρο  19 β (νέο)

Άρθρο 19β
Σεβασμός των κεκτημένων δικαιωμάτων

Η υποβολή αίτησης, η επιβεβαίωση της 
παραλαβής της ή η έγκριση αδείας για τη 
χρήση ισχυρισμού γίνονται με την 
επιφύλαξη παντός δικαιώματος 
πνευματικής ιδιοκτησίας του αιτούντος για 
το συγκεκριμένο ισχυρισμό ή των 
επιστημονικών στοιχείων ή πληροφοριών 
που περιλαμβάνονται στο φάκελο του 
αιτούντος. Τα ανωτέρω δικαιώματα πρέπει 
να εξετάζονται σύμφωνα με την κοινοτική 
νομοθεσία ή με οποιαδήποτε εθνική 
διάταξη που δεν έρχεται σε σύγκρουση με 
την κοινοτική νομοθεσία.

Or. en

Τροπολογία :   Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 184
Άρθρο  20 α (νέο)

Άρθρο 20 (a)

Υπό την επιφύλαξη των άρθρων 3 και 4 
της οδηγίας 2002/46/ΕΚ και χωρίς χρονικό 
περιορισμό, τα κράτη μέλη μπορούν να 
επιτρέπουν την εμπορία και το μάρκετινγκ 
στην επικράτειά τους διατροφικών 
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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:
(β) η εν λόγω βιταμίνη ή το 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 :   Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 185
Άρθρο  20 β (νέο)

Άρθρο  20β

Υπό την επιφύλαξη των άρθρων 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.
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Τροπολογία: Mia De Vits

Τροπολογία186
Article 22, paragraph 1

1. Wanneer een lidstaat gegronde redenen 
heeft om aan te nemen een claim niet aan 
deze verordening voldoet of de in artikel 7
bedoelde wetenschappelijke onderbouwing 
ervan ontoereikend is, kan die lidstaat het 
gebruik van die claim op zijn grondgebied 
tijdelijk opschorten. Hij stelt de andere 
lidstaten en de Commissie daarvan in 
kennis onder vermelding van de redenen 
voor de opschorting. 

1. In het kader van artikel 12.3, wanneer 
een lidstaat gegronde redenen heeft om aan 
te nemen een claim niet aan deze 
verordening voldoet of de in artikel 6 
bedoelde wetenschappelijke onderbouwing 
ervan ontoereikend is, kan die lidstaat 
vragen aan de Commissie om de geldigheid 
te onderzoeken van de bewering in de 
etikettering, de presentatie en de reclame 
van het voedingsmiddel waarvan sprake.
Hij stelt de andere lidstaten en de operator 
daarvan in kennis en verklaart zijn vraag. 
De lidstaat mag het gebruik van de 
bewering niet opschorten tot de Commissie 
een beslissing heeft genomen 
overeenkomstig de procedure bepaald in 
artikel 23 van deze verordening.

Or. en

Αιτιολόγηση

Een realistische aanpak is van belang.

Een grondige analyse (o.a. van de wetenschappelijke onderbouwing) is nuttig vooraleer 
dergelijke maatregelen (het gebruik opschorten van beweringen op het grondgebied van een 
lidstaat) zouden worden genomen.

Τροπολογία: Mia De Vits

Τροπολογία187
Article 22, paragraph 3

3. De in lid bedoelde lidstaat kan de 
opschorting handhaven tot hem kennis is 
gegeven van het in lid 2 bedoelde besluit.

schrappen

Or. nl

Αιτιολόγηση

Een realistische aanpak is van belang.



AM\562665EL.doc PE 355.746v02-00 84/106 AM\

EL

Een grondige analyse (o.a. van de wetenschappelijke onderbouwing) is nuttig vooraleer 
dergelijke maatregelen (het gebruik opschorten van beweringen op het grondgebied van een 
lidstaat) zouden worden genomen.

Τροπολογία :   Othmar Karas

Τροπολογία 188
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 +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 
καθώς και για τυχόν δυσκολίες στην 
εφαρμογή του άρθρου 1(4α), από κοινού με 
πρόταση για τροποποιήσεις εάν χρειάζεται.

Or. en

Τροπολογία :   Alexander Stubb

Τροπολογία 189
Άρθρο  25 α (νέο)

Άρθρο 20 (a)
Μεταβατική περίοδος

Ισχυρισμοί όσον αφορά την υγεία, άλλοι 
από αυτούς που προβλέπονται στο άρθρο 
12, παράγραφος 1, οι οποίοι 
χρησιμοποιούνται ήδη 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, 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. Σε 
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περίπτωση τέτοιων αιτήσεων, δεν ισχύουν 
οι προθεσμίες που προβλέπονται στα 
άρθρα 15(1) και (2) και 16(1).

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαίο να προβλεφτεί μεταβατική περίοδος που να επιτρέπει τη συνέχιση της χρήσης 
υπαρχόνων, επιστημονικά τεκμηριωμένων, νόμιμων ισχυρισμών έως ότου υπαχθούν κατάλληλα 
στον προτεινόμενο κανονισμό.

*** Αν η ανωτέρω τροπολογία γίνει αποδεκτή, αποσύρεται η τροπολογία 40 ***

Τροπολογία :   Simon Coveney

Τροπολογία 190
Άρθρο  25 β (νέο)

Άρθρο 25 (β)

Ισχυρισμοί για τρόφιμα που προορίζονται 
για εντατική μυϊκή προσπάθεια, οι οποίοι 
έχουν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με εθνικές 
διατάξεις πριν από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, 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 89/398/ΕΟΚ, της 3ης 
Μαΐου 1989, σχετικά με τα τρόφιμα που 
προορίζονται για ειδική διατροφή?.
_____________
¹ ?Ε L 186, 30.6.1989, σ. 27.
. 

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 
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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 :   Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 191
Άρθρο  25 β (νέο)

Άρθρο 25β
Μεταβατικά μέτρα

Ισχυρισμοί για τρόφιμα που προορίζονται 
για εντατική μυϊκή προσπάθεια, οι οποίοι 
έχουν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με εθνικές 
διατάξεις πριν από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού, 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 89/398/ΕΟΚ, της 3ης 
Μαΐου 1989, σχετικά με τα τρόφιμα που 
προορίζονται για ειδική διατροφή?.
_____________
¹ ?? L 186, 30.6.1989, σ. 27.

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.
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Τροπολογία :   Othmar Karas

Τροπολογία 192
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 [τελευταία ημέρα του 
ενδέκατου μήνα που ακολουθεί της 
δημοσίευσης].

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 
κανονισμό, μπορεί να γίνεται έως [τελευταία 
ημέρα του ενδέκατου 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 του παρόντος 
κανονισμού 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 μεταβατικών μέτρων 
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 
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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

Τροπολογία :   Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 193
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 [τελευταία ημέρα του 
ενδέκατου μήνα που ακολουθεί της 
δημοσίευσης].

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 
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 του παρόντος 
κανονισμού 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 
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εγκρίσεως των μεταβατικών μέτρων 
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

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.
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Τροπολογία :   Simon Coveney

Τροπολογία 194
Παράρτημα

Ισχυρισμοί για τις θρεπτικές ιδιότητες και προϋποθέσεις χρήσης τους
(Πρόσθετος ισχυρισμός - παρεμβάλλεται μετά το «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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο  2,4, 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 συνέπειας, πρότείνω επίσης έναν ισχυρισμό που να αναφέρεται σε υψηλή ενεργειακή 
αξία, δηλ. έναν ισχυρισμό «Υψηλή ενεργειακή αξία» σε συνέπεια προς τον ορισμό του άρθρου 
2.4.

Τροπολογία :   Christopher Heaton-Harris

Τροπολογία 195
Παράρτημα

Ισχυρισμοί για τις θρεπτικές ιδιότητες και προϋποθέσεις χρήσης τους
(Πρόσθετος ισχυρισμός - παρεμβάλλεται μετά το «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.

Or. en
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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. Τούτο θα καθιστούσε το παράρτημα συνεπές προς τον ορισμό του άρθρου 2.4.

Τα προϊόντα υψηλής ενεργειακής αξίας χρησιμοποιούνται, για παράδειγμα, από χειρώνακτες ή 
από άτομα με έντονη σωματική δραστηριότητα (πεζοπόροι, ορειβάτες, κ.λπ.). Τα προϊόντα αυτά 
χρησιμοποιούνται επίσης από διαβητικούς για την ταχεία σταθεροποίηση των επιπέδων 
σακχάρου στο αίμα τους.

Τροπολογία : Edit Herczog

Τροπολογία 196
Παράρτημα

Ισχυρισμοί για τις θρεπτικές ιδιότητες και προϋποθέσεις χρήσης τους
(Πρόσθετος ισχυρισμός - παρεμβάλλεται μετά το «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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ευθυγραμμίζει το παράρτημα με το άρθρο 2.4 που αναφέρεται τόσο σε 
χαμηλό όσο και σε υψηλό θερμιδικό περιεχόμενο.

Τροπολογίες της κ. Małgorzata Handzlik

Τροπολογία 197
Παράρτημα

Ισχυρισμοί για τις θρεπτικές ιδιότητες και προϋποθέσεις χρήσης τους
ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑ

ΧΑΜΗΛΑ ΛΙΠΑΡΑ ΧΑΜΗΛΑ ΛΙΠΑΡΑ
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Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο έχει χαμηλή 
περιεκτικότητα σε λιπαρά καθώς και κάθε 
ισχυρισμός που έχει το ίδιο νόημα για τον 
καταναλωτή, μπορεί να γίνει μόνο όταν το 
προϊόν περιέχει λιγότερα από 3g λιπαρών 
ανά 100g ή 1.5g λιπαρών ανά 100ml (1.8g 
λιπαρών ανά 100 ml για 
ημιαποβουτυρωμένο γάλα). Στην περίπτωση 
τροφίμων που εκ φύσεως έχουν χαμηλή 
περιεκτικότητα σε λιπαρά, ο όρος "εκ 
φύσεως" μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
προτασσόμενος αυτού του ισχυρισμού.

Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο έχει χαμηλή 
περιεκτικότητα σε λιπαρά καθώς και κάθε 
ισχυρισμός που έχει το ίδιο νόημα για τον 
καταναλωτή, μπορεί να γίνει μόνο όταν το 
προϊόν περιέχει λιγότερα από 3g λιπαρών 
ανά 100g ή 1.5g λιπαρών ανά 100ml (1.8g 
λιπαρών ανά 100 ml για 
ημιαποβουτυρωμένο γάλα). Στην περίπτωση 
τροφίμων που εκ φύσεως έχουν χαμηλή 
περιεκτικότητα σε λιπαρά, ο όρος "εκ 
φύσεως" μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
προτασσόμενος αυτού του ισχυρισμού. Ο εν 
λόγω ισχυρισμός εφαρμόζεται με την 
επιφύλαξη του όρου «χαμηλά λιπαρά», 
σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού 
(ΕΚ) 2991/94.

Στην περίπτωση τροφίμων που εκ φύσεως 
έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, ο 
όρος "εκ φύσεως" μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
προτασσόμενος αυτού του ισχυρισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός του Συμβουλίου (ΕΚ) 2991/94 καθορίζει τις αρχές βάσει των οποίων ένα προϊόν 
μπορεί να φέρει τον ισχυρισμό για χαμηλά λιπαρά. Χωρίς την επιφύλαξη αυ΄τή, ο ισχυρισμός 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού θα αποτελούσε παράβαση του προαναφερθέντος 
κανονισμού -νομική πράξη ίδιου επιπέδου- και θα παραπλανούσε τους καταναλωτές, στερώντας 
τους την επιλογή προϊόντων με χαμηλά λιπαρά.

Τροπολογίες της κ. Małgorzata Handzlik

Τροπολογία 198
Παράρτημα

Ισχυρισμοί για τις θρεπτικές ιδιότητες και προϋποθέσεις χρήσης τους
ΧΩΡΙΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ

ΧΩΡΙΣ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ ΛΙΠΑΡΑ διαγράφεται
Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο δεν περιέχει 
κορεσμένα λιπαρά καθώς και κάθε 
ισχυρισμός που έχει το ίδιο νόημα για τον 
καταναλωτή, μπορεί να γίνει μόνο όταν το 
προϊόν περιέχει λιγότερα από 0.1g 
κορεσμένων λιπαρών ανά 100g ή 100ml.
Στην περίπτωση τροφίμων που εκ φύσεως 
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δεν περιέχουν κορεσμένα λιπαρά, ο όρος 
"εκ φύσεως" μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
προτασσόμενος αυτού του ισχυρισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προϊόντα χωρίς λιπαρές ουσίες θα φέρουν υπερβολικούς ισχυρισμούς (π.χ. χαμηλά λιπαρά ή 
χωρίς λιπαρά), ενώ δεν θα είναι δυνατή η ικανοποίηση της προϋπόθεσης για τη χρήση του 
ισχυρισμού αυτού από οποιοδήποτε λιπαρό προϊόν.  Οποιοδήποτε κραμβέλαια χαμηλής 
περιεκτικότας σε ερουκικό οξύ υπερβαίνουν κατά επτά φορές την προϋπόθεση, ενώ το 
ελαιόλαδο την υπερβαίνει 14 φορές.

Τροπολογίες της κ. Małgorzata Handzlik

Τροπολογία 199
Παράρτημα

Ισχυρισμοί για τις θρεπτικές ιδιότητες και προϋποθέσεις χρήσης τους
(ΦΥΣΙΚΗ ΠΗΓΗ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ)

ΦΥΣΙΚΗ 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.

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% των 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

1. Οι προϋποθέσεις του Codex Alimentarius, που παρέχουν τις βάσεις των διεθνών προτύπων 
τροφίμων, θα πρέπει να εκφράζονται σε αντίστοιχη ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τη χρήση 
ισχυρισμών, που να προωθεί την εναρμόνιση της νομοθεσίας: α. Ισχυρισμοί που περιέχουν τους 
όρους «μειωμένο» και «αυξημένο» θα πρέπει να βασίζονται σε διαφορά 25% από το άλλο 
τρόφιμο.
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β. Η χρήση των ισχυρισμών που περιέχουν τον όρο «πηγή» θα πρέπει να εναρμονιστεί με τον 
Codex Alimentarius.

γ. Στο περιεχόμενο του ισχυρισμού θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο όρος «νάτριο» αντί του 
«άλας».

δ. Ισχυρισμοί που περιλαμβάνουν τους όρους «πηγή» και «υψηλό» για βιταμίνες και μέταλλα 
στα υγρά θα πρέπει να λαμβάνουν ως βάση ποσοστό 7,5% ΣΗΛ και 15% ΣΗΛ (Συνιστώμενη 
Ημερήσια Λήψη) αντίστοιχα.

Τροπολογία : Edit Herczog

Τροπολογία 200
Παράρτημα

Ισχυρισμοί για τις θρεπτικές ιδιότητες και προϋποθέσεις χρήσης τους
(ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ Ή ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΣΕ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Ή/ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑ)

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ Ή ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 
ΣΕ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Ή/ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑ

ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ Ή/ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΛΛΩΝ

Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο είναι 
εμπλουτισμένο ή ενισχυμένο σε βιταμίνες ή/ 
και μέταλλα καθώς και κάθε ισχυρισμός που 
έχει το ίδιο νόημα για τον καταναλωτή, 
μπορεί να γίνει μόνο όταν το προϊόν περιέχει 
τις βιταμίνες ή/ και τα μέταλλα τουλάχιστον 
σε μια σημαντική ποσότητα, όπως ορίζεται 
στο παράρτημα της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ.

Ο ισχυρισμός ότι σε ένα τρόφιμο έχουν 
προστεθεί βιταμίνες ή/ και μέταλλα καθώς 
και κάθε ισχυρισμός που έχει το ίδιο νόημα 
για τον καταναλωτή, μπορεί να γίνει μόνο 
όταν το προϊόν περιέχει τις βιταμίνες ή/ και 
τα μέταλλα τουλάχιστον σε μια σημαντική 
ποσότητα, όπως ορίζεται στο παράρτημα της 
οδηγίας 90/496/ΕΟΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν χρησιμοποιηθεί ο όρος «προσθήκη» αντί του «εμπλουτισμένο ή/και ενισχυμένο», οι 
καταναλωτές έχουν μεγαλύτερη ελευθερία να κρίνουν αν αυτό είναι καλό ή κακό. Όπως 
ακριβώς οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν αν το υψηλό ποσοστό βιταμινών και/ή 
μετάλλων οφείλεται σε φυσική ουσία στο τρόφιμο, δικαιούνται και να γνωρίζουν αν το υψηλό 
επίπεδο βιταμινών και/ή μετάλλων έχει προστεθεί στο τρόφιμο τεχνητά.

Τροπολογίες της κ. Małgorzata Handzlik

Τροπολογία 201
Παράρτημα

Ισχυρισμοί για τις θρεπτικές ιδιότητες και προϋποθέσεις χρήσης τους
(ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ Ή ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΣΕ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Ή/ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑ)
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ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ Ή ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ 
ΣΕ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Ή/ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑ

διαγράφεται

Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο είναι 
εμπλουτισμένο ή ενισχυμένο σε βιταμίνες 
ή/ και μέταλλα καθώς και κάθε ισχυρισμός 
που έχει το ίδιο νόημα για τον 
καταναλωτή, μπορεί να γίνει μόνο όταν το 
προϊόν περιέχει τις βιταμίνες ή/ και τα 
μέταλλα τουλάχιστον σε μια σημαντική 
ποσότητα, όπως ορίζεται στο παράρτημα 
της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

1. Οι προϋποθέσεις που θεσπίστηκαν με τον Codex Alimentarius, που παρέχουν τις βάσεις των 
διεθνών προτύπων τροφίμων, θα πρέπει να εκφράζονται σε αντίστοιχη ενωσιακή νομοθεσία 
σχετικά με τη χρήση ισχυρισμών, που να προωθεί την εναρμόνιση της σχετικής νομοθεσίας:

α. Πρέπει να προστεθούν στους ισχυρισμούς οι όροι «Χαμηλή χοληστερίνη» και «Χωρίς 
χοληστερίνη». β. Η χρήση των ισχυρισμών που περιέχουν τον όρο «πηγή» θα πρέπει να 
εναρμονιστεί με τον Codex Alimentarius, ενώ ο όρος «εμπλουτισμένο» πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως πρόσθετο συνώνυμο. δ. Ισχυρισμοί που περιλαμβάνουν τους όρους «πηγή» 
και «υψηλό» για βιταμίνες και μέταλλα στα υγρά θα πρέπει να λαμβάνουν ως βάση ποσοστό 
7,5% ΣΗΛ και 15% ΣΗΛ (Συνιστώμενη Ημερήσια Λήψη) αντίστοιχα.

Τροπολογία : Edit Herczog

Τροπολογία 202
Παράρτημα

Ισχυρισμοί για τις θρεπτικές ιδιότητες και προϋποθέσεις χρήσης τους
ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Ή/ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑ

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Ή/ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑ

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ Ή/ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΑ

Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο έχει υψηλή 
περιεκτικότητα σε βιταμίνες ή/ και μέταλλα 
καθώς και κάθε ισχυρισμός που έχει το ίδιο 
νόημα για τον καταναλωτή, μπορεί να γίνει 
μόνο όταν το προϊόν περιέχει τουλάχιστον 
τη διπλή αξία "πηγής βιταμινών και 
μετάλλων".

Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο έχει υψηλή 
περιεκτικότητα σε βιταμίνες ή/ και μέταλλα 
καθώς και κάθε ισχυρισμός που έχει το ίδιο 
νόημα για τον καταναλωτή, μπορεί να γίνει 
μόνο όταν το προϊόν περιέχει τουλάχιστον 
τη διπλή αξία "πηγής βιταμινών και 
μετάλλων".

Στην περίπτωση τροφίμων που εκ φύσεως 
έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνες ή/ 
και μέταλλα, ο όρος "εκ φύσεως" μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί προτασσόμενος αυτού του 
ισχυρισμού.

Στην περίπτωση τροφίμων που εκ φύσεως 
έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνες ή/ 
και μέταλλα, ο όρος "εκ φύσεως" μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί προτασσόμενος αυτού του 
ισχυρισμού. Αν το τρόφιμο έχει υψηλή 
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περιεκτικότητα σε βιταμίνες και/ή μέταλλα 
λόγω της προσθήκης τους σε αυτό, στον 
ισχυρισμό πρέπει να χρησιμοποιείται ο 
όρος «προσθήκη».

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν χρησιμοποιηθεί ο όρος «προσθήκη» αντί του «εμπλουτισμένο ή/και ενισχυμένο», οι 
καταναλωτές έχουν μεγαλύτερη ελευθερία να κρίνουν αν αυτό είναι καλό ή κακό. Όπως 
ακριβώς οι καταναλωτές μπορούν να ενημερωθούν αν το υψηλό ποσοστό βιταμινών και/ή 
μετάλλων οφείλεται σε φυσική ουσία στο τρόφιμο, δικαιούνται και να γνωρίζουν αν το υψηλό 
επίπεδο βιταμινών και/ή μετάλλων έχει προστεθεί στο τρόφιμο τεχνητά.

Τροπολογίες της κ. Małgorzata Handzlik

Τροπολογία 203
Παράρτημα

Ισχυρισμοί για τις θρεπτικές ιδιότητες και προϋποθέσεις χρήσης τους
ΑΥΞΗΜΕΝΟ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΟΥΣΙΑΣ)

ΑΥΞΗΜΕΝΟ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΟΥΣΙΑΣ)

ΠΕΡΙΕΧΕΙ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΟΥΣΙΑΣ)

Ο ισχυρισμός ότι έχει αυξηθεί η 
περιεκτικότητα μιας ή περισσοτέρων 
θρεπτικών ουσιών και κάθε ισχυρισμός που 
έχει το ίδιο νόημα για τον καταναλωτή, 
μπορεί να γίνει μόνο όταν το προϊόν πληροί 
τις προϋποθέσεις για τον ισχυρισμό "πηγή"
και η αύξηση της περιεκτικότητας είναι 
τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με ένα 
παρόμοιο προϊόν.

Ο ισχυρισμός ότι έχει αυξηθεί η 
περιεκτικότητα μιας ή περισσοτέρων 
θρεπτικών ή άλλων ουσιών και κάθε 
ισχυρισμός που έχει το ίδιο νόημα για τον 
καταναλωτή, μπορεί να γίνει μόνο όταν το 
προϊόν πληροί τις προϋποθέσεις για τον 
ισχυρισμό "περιέχει/πηγή" και η αύξηση της 
περιεκτικότητας είναι τουλάχιστον 25% σε 
σύγκριση με ένα παρόμοιο προϊόν.

Or. en

Αιτιολόγηση

1. Οι προϋποθέσεις που θεσπίστηκαν με τον Codex Alimentarius  θα πρέπει να εκφράζονται σε 
αντίστοιχη ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τη χρήση ισχυρισμών, που να προωθεί την 
εναρμόνιση: α. Πρέπει να προστεθούν στους ισχυρισμούς οι όροι «Χαμηλή χοληστερίνη» και 
«Χωρίς χοληστερίνη».

β. Ισχυρισμοί που περιέχουν τους όρους «μειωμένο» και «αυξημένο» θα πρέπει να βασίζονται 
σε διαφορά 25% από το άλλο τρόφιμο.

γ. Η χρήση των ισχυρισμών που περιέχουν τον όρο «πηγή» θα πρέπει να εναρμονιστεί με τον 
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Codex Alimentarius, ενώ ο όρος «εμπλουτισμένο» πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόσθετο 
συνώνυμο.

Τροπολογίες της κ. Małgorzata Handzlik

Τροπολογία 204
Παράρτημα

Ισχυρισμοί για τις θρεπτικές ιδιότητες και προϋποθέσεις χρήσης τους
ΜΕΙΩΜΕΝΟ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΟΥΣΙΑΣ)

ΜΕΙΩΜΕΝΟ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΟΥΣΙΑΣ)

Ο ισχυρισμός ότι έχει μειωθεί η 
περιεκτικότητα μιας ή περισσοτέρων 
θρεπτικών ουσιών και κάθε ισχυρισμός που 
έχει το ίδιο νόημα για τον καταναλωτή, 
μπορεί να γίνει μόνο όταν η μείωση της 
περιεκτικότητας είναι τουλάχιστον 30% σε 
σύγκριση με ένα παρόμοιο προϊόν, εκτός 
από την περίπτωση ιχνοστοιχείων, όπου 
είναι επιτρεπτή διαφορά της τάξης του 10% 
στις τιμές αναφοράς, όπως ορίζεται στην 
οδηγία του Συμβουλίου 90/496/ΕΟΚ.

ΠΕΡΙΕΧΕΙ (ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΟΥΣΙΑΣ)

Ο ισχυρισμός ότι έχει μειωθεί η 
περιεκτικότητα μιας ή περισσοτέρων 
θρεπτικών ή άλλων ουσιών και κάθε 
ισχυρισμός που έχει το ίδιο νόημα για τον 
καταναλωτή, μπορεί να γίνει μόνο όταν η 
μείωση της περιεκτικότητας είναι 
τουλάχιστον 25% σε σύγκριση με ένα 
παρόμοιο προϊόν, εκτός από την περίπτωση 
ιχνοστοιχείων, όπου είναι επιτρεπτή 
διαφορά της τάξης του 10% στις τιμές 
αναφοράς, όπως ορίζεται στην οδηγία του 
Συμβουλίου 90/496/ΕΟΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

1. Οι προϋποθέσεις που θεσπίστηκαν με τον Codex Alimentarius, που παρέχουν τις βάσεις των 
διεθνών προτύπων τροφίμων, θα πρέπει να εκφράζονται σε αντίστοιχη ενωσιακή νομοθεσία 
σχετικά με τη χρήση ισχυρισμών, που να προωθεί την εναρμόνιση: α. Πρέπει να προστεθούν 
στους ισχυρισμούς οι όροι «Χαμηλή χοληστερίνη» και «Χωρίς χοληστερίνη».

β. Ισχυρισμοί που περιέχουν τους όρους «μειωμένο» και «αυξημένο» θα πρέπει να βασίζονται 
σε διαφορά 25% από το άλλο τρόφιμο. γ. Στο περιεχόμενο του ισχυρισμού θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται ο όρος «νάτριο» αντί του «άλας».

Τροπολογία : Marianne Thyssen

Τροπολογία 205
Παράρτημα

Ισχυρισμοί για τις θρεπτικές ιδιότητες και προϋποθέσεις χρήσης τους
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(Πρόσθετος ισχυρισμός - παρεμβάλλεται μετά το «LIGHT»)

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. Στην περίπτωση 
προϊόντων που από τη φυσική τους 
σύσταση δεν περιέχουν πρωτεΐνη 
αγελαδινού γάλακτος , μπορεί να 
αναγράφεται στον ισχυρισμό η λέξη "από 
τη φυσική τους σύσταση".

Or. en

Αιτιολόγηση

Περίπου 2-5% των μικρών παιδιών στην Ευρώπη πάσχουν από αλλεργία στις πρωτεΐνες 
αγελαδινού γάλακτος. Είναι, επομένως, σημαντικό οι γονείς, που κατά κανόνα κάνουν τις 
αγορές της οικογένειας, να ενημερώνονται σαφώς σχετικά με το ποια προϊόντα δεν περιέχουν 
το συγκεκριμένο συστατικό.

Τροπολογία : Marianne Thyssen

Τροπολογία 206
Παράρτημα

Ισχυρισμοί για τις θρεπτικές ιδιότητες και προϋποθέσεις χρήσης τους
(Πρόσθετος ισχυρισμός - παρεμβάλλεται μετά το «LIGHT»)

ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΩΜΕΓΑ-3 ΒΡΑΧΕΙΑΣ 
ΑΛΥΣΙΔΑΣ
Ισχυρισμός σύμφωνα με τον οποίο ένα 
τρόφιμο είναι πλούσιο σε ωμέγα -3 
βραχείας αλυσίδας, και οιοσδήποτε 
ισχυρισμός που πιθανώς έχει το ίδιο νόημα 
για τον καταναλωτή, μπορεί να διατυπωθεί 
μόνον εφόσον πληρούται ο κάτωθι όρος:
το προϊόν περιέχει τουλάχιστον 3g 
αλφαλινολεϊκό όξύ ανά 100g ή 100m. Στην 
περίπτωση προϊόντων που από τη φυσική 
τους σύσταση είναι πλούσια σε ωμέγα-3 
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βραχείας αλυσίδας, μπορεί να αναγράφεται 
στον ισχυρισμό η λέξη "από τη φυσική 
τους σύσταση".

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ΠΟΥ συνιστά την αύξηση της κατανάλωσης αλφαλινολεϊκού οξέος για την πρόσληψη 
ενεργειακού περιεχομένου 1-2%, που αντιστοιχεί σε 2-4 γραμμάρια την ημέρα. Θα πρέπει 
επομένως να περιληφθούν στο παράρτημα ισχυρισμοί που να βοηθούν τους καταναλωτές να 
βρίσκουν προϊόντα τα οποία τους επιτρέπουν να συμμορφώνονται προς τη σύσταση αυτή. 

Τροπολογία : Marianne Thyssen

Τροπολογία 207
Παράρτημα

Ισχυρισμοί για τις θρεπτικές ιδιότητες και προϋποθέσεις χρήσης τους
(Πρόσθετος ισχυρισμός - παρεμβάλλεται μετά το «LIGHT»)

ΠΛΟΥΣΙΟ ΣΕ ΩΜΕΓΑ-3 ΜΑΚΡΑΣ 
ΑΛΥΣΙΔΑΣ
Ισχυρισμός σύμφωνα με τον οποίο ένα 
τρόφιμο είναι πλούσιο σε ωμέγα -3 μακράς 
αλυσίδας, και οιοσδήποτε ισχυρισμός που 
πιθανώς έχει το ίδιο νόημα για τον 
καταναλωτή, μπορεί να διατυπωθεί μόνον 
εφόσον πληρούται ο κάτωθι όρος: το 
προϊόν περιέχει τουλάχιστον 40mg ωμέγα -
3 μακράς αλυσίδας (δηλ. EPA+DHA όπως 
απαντώντα στη φύση στο ιχθυέλαιο) ανά 
100g ή 100m. Στην περίπτωση προϊόντων 
που από τη φυσική τους σύσταση είναι 
πλούσια σε ωμέγα-3 μακράς αλυσίδας, 
μπορεί να αναγράφεται στον ισχυρισμό η 
λέξη "από τη φυσική τους σύσταση".

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ΠΟΥ και πολλοί ειδικοί διατροφολόγοι και πολιτικοί σύμβουλοι συνιστούν την αύξηση της 
πρόσληψης σε ωμέγα-3 μακράς αλυσίδας (EPA και DHA). Οι κύριες πηγές της είναι τα λιπαρά 
ψάρια και τα τρόφιμα που περιέχουν πρόσθετα ιχθυέλαια. Τα τρόφιμα που περιέχουν τις 
ανωτέρω ποσότητες ωμέγα-3 μακράς αλυσίδας συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη της 
συνιστώμενης λήψης. 
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Τροπολογίες της κ. Małgorzata Handzlik

Τροπολογία 208
Παράρτημα

Ισχυρισμοί για τις θρεπτικές ιδιότητες και προϋποθέσεις χρήσης τους
(Πρόσθετος ισχυρισμός - παρεμβάλλεται μετά το «LIGHT»)

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
- τουλάχιστον  60mg ωμέγα-3 πολύ μακράς 
αλυσίδας ανά 100g/100ml προϊόντος, 
εφόσον το 30% κατ’ελάχιστο της 
διαιτητικής σύστασης του ΠΟΥ ή 
περιφερειακών ή εθνικών φορέων 
ικανοποιείται από τη μέση ημερήσια 
πρόσληψη του προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επιλογή της εφαρμογής του ισχυρισμού σχετικά με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα 
ωμέγα-3 είναι εξαιρετικά ζωτική από τη σκοπιά της σωστής διατροφής και της δημόσιας υγείας 
του πληθυσμού της ΕΕ.

Τροπολογία :   Alexander Stubb

Τροπολογία 209
Παράρτημα

Ισχυρισμοί για τις θρεπτικές ιδιότητες και προϋποθέσεις χρήσης τους
(Πρόσθετος ισχυρισμός - μετά τον «υψηλή περιεκτικότητα σε μονοακόρεστα λίπη» (νέος)=

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 
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καταναλωτή, μπορεί να διατυπωθεί μόνον 
εφόσον πληρούται ένας τουλάχιστον από 
τους κάτωθι δύο όρους:
- ελάχιστη ποσότητα 3g άλφα-λινολενικού 
οξέως ανά 100g προϊόντος
- ελάχιστη ποσότητα 300 mg ωμέγα-3 πολύ 
μακράς αλυσίδας ανά 100g προϊόντος

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ΠΟΥ συνιστά την αύξηση της κατανάλωσης αλφαλινολεϊκού οξέος για την πρόσληψη 
ενεργειακού περιεχομένου 1-2%, που αντιστοιχεί σε 2-4 γραμμάρια την ημέρα. Κύριες πηγές 
αλφα-λινολεϊκού οξέος είναι η παργαρίνη, τα λιπαρά για επάλειψη, τα κέικ, τα μπισκότα και τα 
τηγανητά. Τα προτεινόμενα επίπεδα σημαίνουν ότι μια λογική ηλερήσια πρόσληψη 20γρ. 
μαργαρίνης/λίπους για επάλειψη την ημέρα θα παρείχαν 0,6γρ. αλφα-λινολεϊκού οξέος την 
ημέρα.

Τροπολογίες της κ. Małgorzata Handzlik

Τροπολογία 210
Παράρτημα

Ισχυρισμοί για τις θρεπτικές ιδιότητες και προϋποθέσεις χρήσης τους
(Πρόσθετος ισχυρισμός - παρεμβάλλεται μετά το «ΧΩΡΙΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ» (νέος))

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 
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
1. λιγότερο από 1,5g. κορεσμένου λίπους 
ανά 100 γρ. (στερεά), ή 
2. 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 
χοληστερόλη, ο όρος "εκ φύσεως" μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί προτασσόμενος αυτού 
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του ισχυρισμού.
Or. en

Αιτιολόγηση

1. Οι προϋποθέσεις που θεσπίστηκαν με τον Codex Alimentarius, που παρέχουν τις βάσεις των 
διεθνών προτύπων τροφίμων, θα πρέπει να εκφράζονται σε αντίστοιχη ενωσιακή νομοθεσία 
σχετικά με τη χρήση ισχυρισμών, που να προωθεί την εναρμόνιση της σχετικής νομοθεσίας:

α. Πρέπει να προστεθούν στους ισχυρισμούς οι όροι «Χαμηλή χοληστερίνη» και «Χωρίς 
χοληστερίνη». β. Στο περιεχόμενο του ισχυρισμού θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο όρος 
«νάτριο» αντί του «άλας».

γ. Ισχυρισμοί που περιλαμβάνουν τους όρους «πηγή» και «υψηλό» για βιταμίνες και μέταλλα 
στα υγρά θα πρέπει να λαμβάνουν ως βάση ποσοστό 7,5% ΣΗΛ και 15% ΣΗΛ (Συνιστώμενη 
Ημερήσια Λήψη) αντίστοιχα. 

Τροπολογίες της κ. Małgorzata Handzlik

Τροπολογία 211
Παράρτημα

Ισχυρισμοί για τις θρεπτικές ιδιότητες και προϋποθέσεις χρήσης τους
(Πρόσθετος ισχυρισμός - παρεμβάλλεται μετά το «ΩΜΕΓΑ-3» (νέος))

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 
πρέπει να υπερβαίνουν το 10% σε 
ενεργειακή αξία, ή
- όταν 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.
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Or. en

Αιτιολόγηση

1. Οι προϋποθέσεις που θεσπίστηκαν με τον Codex Alimentarius, που παρέχουν τις βάσεις των 
διεθνών προτύπων τροφίμων, θα πρέπει να εκφράζονται σε αντίστοιχη ενωσιακή νομοθεσία 
σχετικά με τη χρήση ισχυρισμών, που να προωθεί την εναρμόνιση της σχετικής νομοθεσίας:

α. Πρέπει να προστεθούν στους ισχυρισμούς οι όροι «Χαμηλή χοληστερίνη» και «Χωρίς 
χοληστερίνη». β. Στο περιεχόμενο του ισχυρισμού θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο όρος 
«νάτριο» αντί του «άλας».

γ. Ισχυρισμοί που περιλαμβάνουν τους όρους «πηγή» και «υψηλό» για βιταμίνες και μέταλλα 
στα υγρά θα πρέπει να λαμβάνουν ως βάση ποσοστό 7,5% ΣΗΛ και 15% ΣΗΛ (Συνιστώμενη 
Ημερήσια Λήψη) αντίστοιχα. 
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