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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Η θέση του συντάκτη

Ο συντάκτης χαιρετίζει και υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής, η οποία ανταποκρίνεται 
στα ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Μαρτίου 1998 σχετικά με το Πράσινο 
Βιβλίο για τις γενικές αρχές της νομοθεσίας τροφίμων στην ΕΕ, και του Ιουνίου 2001 σχετικά 
με το Λευκό Βιβλίο για την ασφάλεια των τροφίμων. Ο συντάκτης υποστηρίζει ιδίως τη 
θέσπιση γενικών αρχών και προϋποθέσεων για τη χρήση ισχυρισμών και χαιρετίζει την 
καθιέρωση του καταλόγου ισχυρισμών περί θρεπτικών ιδιοτήτων, των προϋποθέσεων για 
συγκριτικούς ισχυρισμούς, τη διάκριση μεταξύ ισχυρισμών υγιεινών ιδιοτήτων που 
σχετίζονται με λειτουργίες του σώματος και εκείνων που αναφέρονται στη μείωση του 
κινδύνου ασθενειών και τον ορισμό του καταναλωτή στη βάση αποφάσεων του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου. Ωστόσο, πολλές πτυχές της πρότασης χρειάζονται βελτίωση. Ιδιαίτερα:

2. Περιγραφή θρεπτικών ιδιοτήτων

Η πρόταση της Επιτροπής επιδιώκει τον περιορισμό των ισχυρισμών θρεπτικών ιδιοτήτων 
και των ισχυρισμών υγιεινών ιδιοτήτων για τρόφιμα που "κάνουν καλό". Οσυντάκτης δεν 
πιστεύει ότι είναι αρμοδιότητα της τοπικής, εθνικής ή ευρωπαϊκής κυβέρνησης να αποφασίζει 
για το ποιά τρόφιμα κάνουν καλό στους καταναλωτές.

Η πρόταση της Επιτροπής θέτει ορισμένα ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν, πριν 
εξετασθεί το ζήτημα της περιγραφής των θρεπτικών ιδιοτήτων:

Αν διαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές διατροφικές ανάγκες που εξαρτώνται από 
παράγοντες όπως ο τρόπος ζωής, η ηλικία ή το φύλο, μπορούμε να μιλάμε για καλά και κακά 
τρόφιμα, ή μηπως θα έπρεπε να αναφερόμαστε σε καλή κκαι κακή διατροφή;

Έχουν οι καταναλωτές δικαίωμα σε μια τέτοια διατροφική ενημέρωση, ανεξάρτητα από κάθε
περιγραφή θρεπτικών ιδιοτήτων;

Γιατί να επιτρέπεται για ένα τυρί με χαμηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά ο ισχυρισμός ότι έχει 
υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο, αλλά όχι για ένα τυρί με υψηλή περιεκτικότητα σε 
λιπαρά, το οποίο μπορεί να έχει την ίδια ή και μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε ασβέστιο;

Παρότι δεν επιθυμούμε να δούμε αλκοολούχα αναψυκτικά να διαφημίζονται ισχυριζόμενα 
ότι κάνουν καλό, έχει κάποιο νόημα να απαγορεύεται στους παραγωγούς κόκκινου κρασιού 
να ισχυρίζονται ότι περιορισμένες ποσότητες κόκκινου κρασιού μπορεί να κάνουν καλό στην 
καρδιά;

3. Γενικοί ισχυρισμοί υγιεινών ιδιοτήτων

Ο συντάκτης πιστεύει ότι η πλήρης απαγόρευση όλων των γενικών και των υπονοούμενων 
ισχυρισμών υγιεινών ιδιοτήτων θα ήταν υπέρμετρη. Όταν οι ισχυρισμοί βασίζονται σε 
επιστημονική γνώση και δεν παραπλανούν τους καταναλωτές, το θέμα και το εύρος του 
ισχυρισμού δεν πρέπει να υπόκεινται σε νομοθετικές ρυθμίσεις. Η ισχύουσα νομοθεσία 
σχετικά με την παραπλανητική διαφήμιση και τη σήμανση των τροφίμων απαγορεύει τη 
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χρήση αναληθών ή παραπλανητικών ισχυρισμών. Ο συντάκτης πιστεύει ότι θα ήταν 
προτιμότερο να επιβληθεί πιο ομοιόμορφα και αποτελεσματικά η ισχύουσα νομοθεσία, παρά 
να επιβληθεί νέα νομοθεσία, που δεν είναι πιθανό να εφαρμοσθεί καλύτερα.

Οι γενικοί ισχυρισμοί αποτελούν συνηθισμένο διαφημιστικό μέσο. Οι περισσότερες 
επιτυχημένες διαφημιστικές εκστρατείες ισχυρίζονται ότι το προϊόν τους θα μας κάνει -σε 
κάποιον βαθμό- ευτυχέστερους, υγιέστερους πλουσιότερους ή ελκυστικότερους για το 
αντίθετο φύλο. Σε πολλές περιπτώσεις δεν επιδιώκεται να θεωρηθούν κυριολεκτικά, ή ως 
πραγματικοί ισχυρισμοί, αλλά ως διαφημιστικά τεχνάσματα, είτε οι ισχυρισμοί έχουν 
διατυπωθεί προφορικά, είτε με τη χρήση εικόνων ή ήχων. Θα ήταν εντελώς παράλογο να 
ζητηθεί από τις επιχειρήσεις παρασκευής γλυκών να μη δείχνουν εικόνες ευτυχισμένων 
παιδιών στις διαφημίσεις ή τις συσκευασίες τους ή να σταματήσουν να δηλώνουν ότι τα 
δημητριακά για πρωϊνό στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο με δυνάμεις για την ημέρα που 
αρχίζει. Και αν αυτό επιτρέπεται στη διαφήμιση, γιατί να μην επιτρέπεται στη συσκευασία ή 
στις διαφημίσεις εντός των καταστημάτων; Η πρόταση της Επιτροπής απειλεί να 
δημιουργήσει ένα καθεστώς νομικής αβεβαιότητας  στη βιομηχανία διαφήμισης τροφίμων.

4. Εμπορικά σήματα

Ο συντάκτης ανησυχεί για το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν φαίνεται να έχει εξετάσει επαρκώς 
τις θέσεις των εταιρειών των οποίων τα σήματα περιέχουν ισχυρισμούς υγιεινών ιδιοτήτων, οι 
οποίοι υπόκεινται σε περιορισμούς βάσει του προτεινόμενου κανονισμού. Εάν δεν 
παραχωρηθεί εξαίρεση στα σήματα αυτά, τα ίδια τα προϊόντα θα τεθούν σε κίνδυνο. Εάν 
όμως τους παραχωρηθεί μια τέτοια εξαίρεση, αυτό θα μπορούσε να θεωρηθεί άδικο για 
άλλους κατασκευαστές που προβαίνουν σε παρόμοιους ισχυρισμούς για παρόμοια προϊόντα.

Ο συντάκτης πιστεύει ότι η απάντηση δεν είναι η παραχώρηση μιας συγκεκριμένης 
εξαίρεσης, αλλά η επανεξέταση εκείνων των τμημάτων των προτάσεων που θα οδηγούσαν σε 
αυστηρότερους περιορισμούς στη χρήση ονομάτων των προϊόντων, ιδίως όσον αφορά τους 
χαρακτηρισμούς θρεπτικών ιδιοτήτων και περιορισμούς στους γενικούς και υπονοούμενους 
ισχυρισμούς υγιεινών ιδιοτήτων, ώστε να υπάρχει δικαιοσύνη για το σύνολο της βιομηχανίας 
τροφίμων και να αποφευχθεί η δημιουργία περαιτέρω σύγχυσης στους καταναλωτές.

5. Περιορισμοί στο εμπόριο

Ο συντάκτης πιστεύει ότι το ζήτημα θα πρέπει να εξετασθεί στο ευρύτερο πλαίσιο των 
ισχυουσών κατευθυντηρίων γραμμών του ΠΟΕ, του Codex Alimentarius (κώδικα διατροφής) 
και του Συμβουλίου της Ευρώπης, και να ληφθεί υπόψη η πρόσφατη πρόταση κανονισμού 
που υπέβαλε η Επιτροπή, σχετικά με κοινούς κανόνες όσον αφορά την προσθήκη βιταμινών 
και ανόργανων ουσιών στα τρόφιμα ("ενίσχυση τροφίμων"). Όλες οι νέες προδιαγραφές ή 
ρυθμίσεις θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να είναι σύμφωνες με τις διεθνείς 
προδιαγραφές.

6. Διαδικασία έγκρισης

Ο συντάκτης ανησυχεί επίσης για το γεγονός ότι η προτεινόμενη διαδικασία έγκρισης είναι 
υπερβολικά περίπλοκη και θα επιβάρυνε σημαντικά το έργο της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων. Είναι σημαντικό να μπορούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 
(περιλαμβανομένων των ομάδων καταναλωτών και βιομηχανιών του τομέα) να υποβάλλουν 
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αιτήματα για έγκριση ισχυρισμών υγιεινών ιδιοτήτων. Αυτό θα βοηθούσε να διασφαλισθεί 
ότι οι υπάρχοντες ακριβείς ισχυρισμοί θα μπορούν να εγκρίνονται χωρίς να επιβάλλεται 
υπερβολικό βάρος στους κατασκευαστές τροφίμων. Ο συντάκτης φοβάται όμως ότι, με τη 
διαδικασία που προτείνει η Επιτροπή, οι νέοι ισχυρισμοί δεν θα μπορούν να εγκρίνονται 
γρήγορα στη βάση νέων επιστημονικών δεδομένων. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
αυτών, η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει μια απλούστερη διαδικασία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή 
Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της 
ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή1 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

(3α) Δεν πρέπει να ορθωθούν νέα εμπόδια 
στο εμπόριο τροφίμων. Για τον λόγο αυτόν, 
οι διατάξεις θα πρέπει να ευθυγραμμισθούν 
όσο το δυνατόν περισσότερο με το έργο του 
Codex Alimentarius σχετικά με τους 
ισχυρισμούς θρεπτικών και υγιεινών 
ιδιοτήτων.

Τροπολογία 2
Αιτιολογική σκέψη 6

(6) Τα τρόφιμα που διαφημίζονται με 
ισχυρισμούς ενδέχεται να δώσουν την 
εντύπωση στον καταναλωτή ότι έχουν 
περισσότερα θρεπτικά, φυσιολογικά ή άλλα 
πλεονεκτήματα για την υγεία από παρόμοια 
ή άλλα προϊόντα χωρίς τέτοιου είδους 
πρόσθετες θρεπτικές ουσίες. Αυτό ενδέχεται 
να ενθαρρύνει τον καταναλωτή να κάνει 
επιλογές, οι οποίες άμεσα επηρεάζουν τη 
συνολική κατανάλωση επιμέρους θρεπτικών 
ή άλλων ουσιών με τρόπο που δεν 
ανταποκρίνεται στις επιστημονικές 
συστάσεις. Για την αντιμετώπιση αυτής της 
δυνητικά ανεπιθύμητης επίδρασης, 
ενδείκνυται να επιβληθούν ορισμένοι 

(6) Τα τρόφιμα που διαφημίζονται με 
ισχυρισμούς ενδέχεται να δώσουν την 
εντύπωση στον καταναλωτή ότι έχουν 
περισσότερα θρεπτικά, φυσιολογικά ή άλλα 
πλεονεκτήματα για την υγεία από παρόμοια 
ή άλλα προϊόντα χωρίς τέτοιου είδους 
πρόσθετες θρεπτικές ουσίες. Αυτό ενδέχεται 
να ενθαρρύνει τον καταναλωτή να κάνει 
επιλογές, οι οποίες άμεσα επηρεάζουν τη 
συνολική κατανάλωση επιμέρους θρεπτικών 
ή άλλων ουσιών με τρόπο που δεν 
ανταποκρίνεται στις επιστημονικές 
συστάσεις. Για την αντιμετώπιση αυτής της 
δυνητικά ανεπιθύμητης επίδρασης, 
ενδείκνυται να επιβληθούν ορισμένοι 

  
1 Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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περιορισμοί όσον αφορά τα προϊόντα που 
φέρουν ισχυρισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, 
παράγοντες όπως η παρουσία ορισμένων 
ουσιών όπως η περιεκτικότητα
οινοπνεύματος του προϊόντος ή τα 
θρεπτικά συστατικά του προϊόντος 
αποτελούν κατάλληλα κριτήρια για να 
καθοριστεί εάν για το προϊόν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ισχυρισμοί.

περιορισμοί όσον αφορά τα προϊόντα που 
φέρουν ισχυρισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, 
παράγοντες όπως η παρουσία ορισμένων 
ουσιών όπως του οινοπνεύματος πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη για να προσδιορίζεται 
εάν για το προϊόν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ισχυρισμοί.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η παρουσία οινοπνεύματος όταν αποφασίζεται εάν για ένα 
προϊόν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ισχυρισμοί, όχι όμως και να εφαρμόζονται συνολικές 
απαγορεύσεις για κατά τα άλλα ακριβείς ισχυρισμούς σε ολόκληρες κατηγορίες τροφίμων. 

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 7

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

διαγράφεται
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ανατεθεί στην Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της τροπολογίας στο άρθρο 4.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 11

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

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

Αιτιολόγηση

Η επιστημονική τεκμηρίωση θα πρέπει να έχει ως στόχο την κατάλληλη αιτιολόγηση των 
ισχυρισμών θρεπτικών και υγιεινών ιδιοτήτων, καθώς και εκείνων περί ευεργετικών συνεπειών.
Ωστόσο, δεν θα πρέπει να είναι δυσανάλογη ως προς τον επιδιωκόμενο στόχο, δηλαδή το 
επίπεδο της απόδειξης να βρίσκεται στην "πιθανολόγηση στηριζόμενη σε επαρκή στοιχεία" και 
όχι "πέραν κάθε λογικής αμφιβολίας".

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

(13α) Η πιθανότητα της χρήσης του 
ισχυρισμού "χαμηλή περιεκτικότητα σε 
λιπαρά" σε σχέση με τις λιπαρές ύλες για 
επάλειψη, προβλέπεται στον κανονισμό 
(ΕΚ) 2991/94, της 5ης Δεκεμβρίου 19941

συνεπώς, ισχυρισμοί σχετικά με την 
περιεκτικότητα σε λιπαρά δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζονται προς το παρόν στις λιπαρές 
ύλες για επάλειψη.
1 ΕΕ L 316, 9.12.1994, σελ. 2.
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Αιτιολόγηση

Ο υπό εξέταση κανονισμός δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στις λιπαρές ουσίες για επάλειψη, για 
τις οποίες ο κανονισμός (ΕΚ) 2991/94 προβλέπει ιδιαίτερες ρυθμίσεις. Θα πρέπει να 
αναφέρεται σαφώς ότι ισχυρισμοί σχετικά με την περιεκτικότητα σε λιπαρά δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζονται προς το παρόν στις λιπαρές ύλες. Οι ισχυρισμοί αυτοί επιτρέπονται επίσης από 
την οδηγία σχετικά με τη σήμανση των τροφίμων, σε σχέση με την οδηγία για τη σήμανση των 
προϊόντων εν γένει και στη βάση της συγκεκριμένης εθνικής νομοθεσίας και/ή κατευθυντηρίων 
γραμμών (Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία, ΗΒ κ.λπ.). Οι ισχυρισμοί αυτοί χρησιμοποιούνται εδώ 
και περισσότερα από 40 χρόνια και έχουν συμβάλει στην αύξηση των γνώσεων των 
καταναλωτών.

Τροπολογία 6
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 κοινοτικός κατάλογος 
επιτρεπόμενων ισχυρισμών που 
περιγράφουν το ρόλο μιας θρεπτικής ή 
άλλης ουσίας.

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της τροπολογίας στο άρθρο 12.

Τροπολογία 7
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 
στον καταναλωτή για την επιλογή μιας 
υγιεινής διατροφής, η αποτελεσματικότητα 
του προϊόντος και η παρουσίαση των 
ισχυρισμών υγιεινών ιδιοτήτων πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη στη γνώμη της Αρχής 
και στη μετέπειτα διαδικασία χορήγησης 
έγκρισης.
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Αιτιολόγηση

Αυτό που πρέπει να εξετάζεται και να εγκρίνεται από την Αρχή θα πρέπει να είναι η 
αποτελεσματικότητα του προϊόντος σε σχέση με τον προτεινόμενο ισχυρισμό υγιεινών 
ιδιοτήτων, και όχι η διατύπωση του ισχυρισμού αυτού. 

Τροπολογία 8
Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

(21α) Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι 
ανάγκες της ευρωπαϊκής βιομηχανίας 
τροφίμων, και ιδιαίτερα εκείνες των ΜΜΕ, 
ώστε να μην υπονομεύεται η καινοτομία 
και η ανταγωνιστικότητα.

Τροπολογία 9
Αιτιολογική σκέψη 22

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

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

Αιτιολόγηση

Το μητρώο αυτό πρέπει να είναι διαθέσιμο για το κοινό και να ενημερώνεται τακτικά, μετά την 
κατάρτισή του.

Τροπολογία 10
Άρθρο 3, παράγραφος 2, σημείο (γ)

(γ) να περιέχει δηλώσεις ή υπαινιγμούς 
σχετικά με το ότι μια ισορροπημένη και 
ποικίλη διατροφή δεν μπορεί να παράσχει 
επαρκείς ποσότητες θρεπτικών ουσιών 
γενικά·

(γ) να περιέχει δηλώσεις, νύξεις ή 
υπαινιγμούς σχετικά με το ότι μια 
ισορροπημένη και ποικίλη διατροφή δεν 
μπορεί να παράσχει επαρκείς ποσότητες 
θρεπτικών ουσιών γενικά·

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τους ορισμούς των ισχυρισμών, στο άρθρο 2.
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Τροπολογία 11
Άρθρο 4

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

Αιτιολόγηση

Δεν είναι δυνατόν να υποστηριχθεί η καθιέρωση χαρακτηριστικών των θρεπτικών συστατικών, 
διότι υπερβαίνει τους "αναγκαίους" περιορισμούς και, συνεπώς, είναι αντίθετη με την αρχή της 
αναλογικότητας.

Η βασική αρχή της πολιτικής για την προστασία των καταναλωτών πρέπει να είναι η πρόσβαση 
των καταναλωτών σε ακριβείς, σημαντικές και κατανοητές αποδείξεις. Μια πρόταση που 
περιορίζει τις πληροφορίες οι οποίες μπορούν να αναγράφονται σε μια συσκευασία τροφίμου 
για άλλους λόγους πέραν της ακρίβειάς τους, θέτει σε κίνδυνο μεγάλου μέρους του έργου που 
έχει επιτελεσθεί μέχρι σήμερα στην Ένωση.

Πρέπει να απορρίψουμε την απατηλή διαίρεση των τροφίμων σε "καλά" και "κακά". Τα 
θρεπτικά συστατικά των τροφίμων είναι λιγότερο σημαντικά από την ποσότητα και τους 
συνδυασμούς των τροφών που καταναλώνονται. Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί μια ισορροπημένη 
και ποικίλη διατροφή, που είναι ουσιώδης για την καλή διαβίωση. Αυτό όμως πρέπει να γίνει με 
την εκπαίδευση και όχι με τη νομοθεσία. 

Τροπολογία 12
Άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφιο (α)

(α) η ουσία που περιέχεται, δεν περιέχεται ή 
περιέχεται με μειωμένη ποσότητα όσον 
αφορά τον ισχυρισμό που χρησιμοποιείται 
να έχει αποδεδειγμένα ευεργετική θρεπτική 

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

ευεργετική θρεπτική ή υγιεινή επίδραση, 
σύμφωνα με γενικώς αποδεκτή 
επιστημονική γνώση ή βάσει της έγκρισης 
που χορηγείται σύμφωνα με τη διαδικασία 
η οποία περιγράφεται στα άρθρα 14 έως 
17· όταν διατυπώνεται ένας ισχυρισμός 
υγιεινής ιδιότητας σε σχέση με τρόφιμο ή 
κατηγορία τροφίμων, το τρόφιμο ή 
κατηγορία τροφίμων για το οποίο 
διατυπώνεται αυτός ο ισχυρισμός να έχει 
αποδεδειγμένα ευεργετική θρεπτική ή 
υγιεινή επίδραση, σύμφωνα με γενικώς 
αποδεκτή επιστημονική γνώση·

Αιτιολόγηση

Οι γενικές αρχές και προϋποθέσεις για τη χρήση ισχυρισμών θρεπτικών ή υγιεινών ιδιοτήτων 
θα πρέπει να αντιμετωπίζονται θετικά, ως σημεία αναφοράς σε σύγκριση προς τα οποία οι 
αρχές επιβολής του νόμου μπορούν να ελέγχουν τους ισχυρισμούς που διατυπώνονται στα 
αντίστοιχα κράτη μέλη. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνει σαφές ότι επιτρέπονται επίσης  οι 
ισχυρισμοί υγιεινών ιδιοτήτων οι οποίοι αφορούν ένα συγκεκριμένο τρόφιμο ή κατηγορία 
τροφίμων. Η άποψη αυτή υποστηρίζεται και από τον ορισμό του "ισχυρισμού υγιεινών 
ιδιοτήτων" στο άρθρο 2 της πρότασης, τις κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου της 
Ευρώπης σχετικά με την επιστημονική επιβεβαίωση των ισχυρισμών υγιεινών ιδιοτήτων για τα 
λειτουργικά τρόφιμα και από το "σχέδιο κατευθυντηρίων γραμμών για τη χρήση ισχυρισμών 
θρεπτικών και υγιεινών ιδιοτήτων", του Codex Alimentarius.

Τροπολογία 13
Άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφιο (β)

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

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

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

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

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

(ii) δεν περιέχεται ή περιέχεται σε μειωμένη 
ποσότητα όπως ορίζεται στην κοινοτική 
νομοθεσία ή, όταν τέτοιοι κανόνες δεν 
υπάρχουν, σε ποσότητα που προκαλεί την 
ισχυριζόμενη θρεπτική ή υγιεινή επίδραση 
σύμφωνα με γενικώς αποδεκτή 
επιστημονική γνώση·
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Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του κειμένου.

Τροπολογία 14
Άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφιο (γ)

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

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

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του κειμένου.

Τροπολογία 15
Άρθρο 5, παράγραφος 1, εδάφιο (δ)

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

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

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση του κειμένου.

Τροπολογία 16
Άρθρο 6

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 αποδεκτή 
επιστημονική γνώση και το βάθος της 
επιχειρηματολογίας εξαρτάται από τον 
ισχυρισμό.
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2. Ο υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων που 
προβαίνει σε ισχυρισμό για τις θρεπτικές ή 
υγιεινές ιδιότητες αιτιολογεί τη χρήση αυτού 
του ισχυρισμού.

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

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 
των γνώσεων που αποδεικνύουν τη 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Το βάρος της προσπάθειας των επιχειρήσεων να στηρίξουν ισχυρισμούς θα πρέπει να είναι 
ανάλογο του οφέλους που επιδιώκεται.

Τροπολογία 17
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 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.

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

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

Επιπροσθέτως, και ανάλογα την περίπτωση, 
η ποσότητα ή οι ποσότητες της θρεπτικής ή 
άλλης 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, εκτός και αν ισχύων 
κοινοτικός νόμος απαιτεί να εμφανίζονται 
σε άλλο σημείο της επισήμανσης.

Αιτιολόγηση

Η Επιτροπή δέχθηκε στο παρελθόν να μην απαιτούνται πληροφορίες σχετικά με τη μάρκα στις 
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διαφημίσεις. Συνεπώς, η λέξη "γενική" πρέπει να διαγραφεί. Οι λοιπές αλλαγές επιδιώκουν να 
διατηρήσουν τη συνοχή με άλλα σημεία των προτάσεων και να αποφύγουν την ανάγκη η ίδια 
πληροφορία να πρέπει να εμφανίζεται περισσότερες της μίας φοράς στην επισήμανση.

Τροπολογία 18
Άρθρο 9, παράγραφος 1

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

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

Αιτιολόγηση

Η δέσμη προϋποθέσεων που επιβάλλονται για τους συγκριτικούς ισχυρισμούς είναι 
ευπρόσδεκτη. Το άρθρο αυτό θα πρέπει, ωστόσο, να αποσαφηνισθεί ώστε να εξασφαλισθεί ότι 
τα συγκρινόμενα τρόφιμα με τα οποία σχετίζεται ο ισχυρισμός αναγνωρίζονται σαφώς από τον 
καταναλωτή. Με την τροπολογία προτείνεται επίσης να επιτραπεί η σύγκριση μεταξύ 
διαφορετικών τροφίμων, π.χ. σύγκριση μεταξύ της περιεκτικότητας σε ασβέστιο ενός ποτηριού 
γάλακτος και ενός ποτηριού με χυμό από πορτοκάλι, ή σύγκριση μεταξύ της ποσότητας ινών σε 
μια μερίδα δημητριακών για πρωινό, σε σύγκριση με άλλες δημοφιλείς πηγές ινών όπως το 
μαύρο ψωμί.

Τροπολογία 19
Άρθρο 10, παράγραφος 2, εδάφιο (γ)

(γ) όπου ενδείκνυται, δήλωση προς τα 
άτομα που πρέπει να αποφεύγουν τη χρήση
του τροφίμου·

(γ) όπου ενδείκνυται, προειδοποίηση προς 
τα άτομα που πρέπει να αποφεύγουν την 
κατανάλωση του τροφίμου, και

Τροπολογία 20
Άρθρο 11

Άρθρο 11 διαγράφεται
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Υπαινισσόμενοι ισχυρισμοί για 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.

Αιτιολόγηση

Οι ισχυρισμοί θρεπτικών ιδιοτήτων θα πρέπει να βασίζονται σε αναγνωρισμένες και 
εγκεκριμένες έρευνες ή σε γενικά αποδεκτή επιστημονική γνώση. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να 
είναι σε θέση να διατυπώσουν οποιονδήποτε ισχυρισμό μπορούν να αποδείξουν, εφόσον η 
απόδειξη γίνεται σαφώς κατανοητή από τους καταναλωτές. Οι ισχυρισμοί που παραπλανούν 
τους καταναλωτές καλύπτονται ήδη από την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την παραπλανητική 
διαφήμιση.

Οι γενικές απαγορεύσεις της χρήσης ισχυρισμών σχετικά με την ευημερία εν γένει, τις 
ψυχολογικές συνέπειες ή την απώλεια βάρους, ενδέχεται να λειτουργήσουν εις βάρος των 
ευρύτερων στόχων δημόσιας υγείας που πρεσβεύουν ο ΠΟΕ και η ΕΕ, περιορίζοντας την 
ικανότητα των καταναλωτών να επιλέγουν αφού έχουν ενημερωθεί και εμποδίζοντας τους 
καταναλωτές να έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα με υγιεινές ιδιότητες.

Τέλος, η έννοια του υπονοούμενου ισχυρισμού υγιεινής ιδιότητας είναι τόσο ασαφής ώστε να 
γίνεται νομικά αβέβαιος. Η πρόταση της Επιτροπής  περιορίζει πολύ τις δυνατότητες των 
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καταναλωτών να χρησιμοποιούν τη λογική τους για να αποφασίζουν ποιοι από τους 
ισχυρισμούς πρέπει να ληφθούν κατά γράμμα και ποιοι είναι απλώς διαφημιστικά τεχνάσματα. 
Θα θεωρούσε κανείς τις εικόνες ευτυχισμένων παιδιών σε μια συσκευασία ζαχαρωτού ως 
ισχυρισμό ότι τα γλυκά κάνουν τα παιδιά ευτυχισμένα;

Τροπολογία 21
Άρθρο 12

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

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

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

2. Τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, περιλαμβανομένων των ομάδων 
καταναλωτών και των εκπροσώπων της 
βιομηχανίας, καλούνται να υποβάλουν 
στην Επιτροπή καταλόγους με ισχυρισμούς 
που θα ήθελαν να περιληφθούν στον 
κοινοτικό κατάλογο επιτρεπομένων 
ισχυρισμών υγιεινών ιδιοτήτων, ο 
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, 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 

Ο κατάλογος μπορεί να τροποποιηθεί
σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται 
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που αναφέρεται στο άρθρο 23, με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής ή ύστερα από 
αίτημα ενός κράτους μέλους. 

στο άρθρο 23, παράγραφος 2,, με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής ή ύστερα από 
αίτημα ενός κράτους μέλους. 

3. Από την ημέρα θέσης σε ισχύ του 
παρόντος κανονισμού έως τη θέσπιση του 
καταλόγου που αναφέρεται στη δεύτερη 
παράγραφο της παραγράφου 2, ισχυρισμοί 
για τις υγιεινές ιδιότητες, όπως 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
επιτρέπονται με ευθύνη του υπεύθυνου της 
επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι είναι 
σύμφωνοι με τον παρόντα κανονισμό και 
με τις σχετικές υφιστάμενες εθνικές 
διατάξεις, και με επιφύλαξη της θέσπισης 
μέτρων διασφάλισης όπως αναφέρονται 
στο άρθρο 22.

3. Από την ημέρα θέσης σε ισχύ του 
παρόντος κανονισμού 12 μήνες μετά τη 
θέσπιση του καταλόγου που αναφέρεται 
στη δεύτερη παράγραφο της παραγράφου 
2, ισχυρισμοί για τις υγιεινές ιδιότητες, 
όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1, 
επιτρέπονται με ευθύνη του υπεύθυνου της 
επιχείρησης, υπό την προϋπόθεση ότι είναι 
σύμφωνοι με τον παρόντα κανονισμό και 
με τις σχετικές υφιστάμενες εθνικές 
διατάξεις.

Αιτιολόγηση

Η αρχή θα πρέπει να εξετάζει τα αιτήματα μη κυβερνητικών οργανώσεων, περιλαμβανομένων 
των ομάδων καταναλωτών και των εκπροσώπων της βιομηχανίας. Αφού καταρτισθεί ο 
κατάλογος, θα πρέπει να υπάρχει μια μεταβατική περίοδος πριν από την έναρξη ισχύος του 
κανονισμού, ώστε να επιτραπεί στους κατασκευαστές να επανασχεδιάσουν τις συσκευασίες  για 
να είναι σύμφωνες με τον νέο κανονισμό και στους χονδρεμπόρους και λιανεμπόρους να 
πουλήσουν τα αδιάθετα αποθέματά τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις.

Τροπολογία 22
Άρθρο 13, παράγραφος 2

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

2. Εκτός από τις προδιαγραφές που 
καθορίζει ο παρών κανονισμός, στην 
περίπτωση ισχυρισμών που αφορούν τη 
μείωση κινδύνων για την υγεία, η 
επισήμανση πρέπει να φέρει δήλωση που να 
επισημαίνει ότι οι ασθένειες έχουν 
πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου και ότι η 
μεταβολή ενός από αυτούς τους παράγοντες 
ενδέχεται να έχει ή όχι επωφελή επίδραση.
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Τροπολογία 23
Άρθρο 14, παράγραφος 1, εδάφιο 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 και στο άρθρο 13, παρ. 
1, πρέπει να υποβληθεί αίτηση στην Αρχή.

Αιτιολόγηση

Οι αιτήσεις έγκρισης υποβάλλονται στη βάση και των δύο άρθρων.

Τροπολογία 24
Άρθρο 14, παράγραφος 1, στοιχείο γ)

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

(γ) δημοσιοποιεί σύνοψη του φακέλου, όπως 
αναφέρεται στην παράγραφο 2 στοιχείο (στ).

Αιτιολόγηση

Η αναφορά του σημείου γ) πρέπει να γίνεται στην παράγραφο 2(στ) και όχι 3(στ).

Τροπολογία 25
Άρθρο 14, παράγραφος 2, στοιχείο β)

(β) το τρόφιμο ή την κατηγορία τροφίμου 
για το οποίο γίνεται ο ισχυρισμός για τις 
υγιεινές ιδιότητες και τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του·

(β) το τρόφιμο ή την κατηγορία τροφίμου ή 
ένα από τα συστατικά του για το οποίο 
γίνεται ο ισχυρισμός για τις υγιεινές 
ιδιότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
του·

Αιτιολόγηση

Προσαρμογή στον ορισμό του ισχυρισμού υγιεινής ιδιότητας, του άρθρου 2.

Τροπολογία 26
Άρθρο 14, παράγραφος 2, στοιχείο ε)

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

(ε) ένα ενδεικτικό παράδειγμα της 
διατύπωσης στη γλώσσα στην οποία ο 
φάκελος υποβάλλεται στην Αρχή και, 
ανάλογα με την περίπτωση, ειδικών 
προϋποθέσεων χρήσης·
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Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να ζητείται από τον αιτούντα να αναφέρει την ακριβή φράση (στην οριστική 
διατύπωση) του ισχυρισμού, ούτε να περιλαμβάνεται η ακριβής φράση στην απόφαση της 
Αρχής. Οι κατασκευαστές και οι διαφημιστές θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιούν 
κάποια δημιουργικότητα στον τρόπο με τον οποίο προωθούν τα προϊόντα τους, εφόσον οι 
ισχυρισμοί τους παραμένουν στα πλαίσια της έννοιας και του πνεύματος του εγκεκριμένου 
ισχυρισμού. Για να επιτραπεί σε μη κυβερνητικές οργανώσεις να συμβάλουν στην κατάρτιση του 
καταλόγου, η Αρχή θα πρέπει να κάνει δεκτές αιτήσεις που έχουν υποβληθεί σε οποιαδήποτε 
από τις κοινοτικές γλώσσες και η απόφαση της Αρχής θα πρέπει να διατίθεται σε όλες τις 
κοινοτικές γλώσσες.

Τροπολογία 27
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 το ενδεικτικό 
παράδειγμα διατύπωσης ισχυρισμού 
υγιεινών ιδιοτήτων:

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

(α) αποδεικνύεται από επιστημονική 
γνώση·

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

(β) είναι σύμφωνο με τα κριτήρια που 
καθορίζει ο παρών κανονισμός·

(γ) η προτεινόμενη διατύπωση του 
ισχυρισμού για τις υγιεινές ιδιότητες είναι 
κατανοητή και αντιληπτή από τον 
καταναλωτή.

(γ) είναι κατανοητό και αντιληπτό από τον 
καταναλωτή.

Αιτιολόγηση

Συνέπεια προηγούμενων τροπολογιών.

Τροπολογία 28
Άρθρο 15, παράγραφος 4, στοιχείο β)

(β) την ονομασία του τροφίμου ή της 
κατηγορίας τροφίμου για το οποίο πρόκειται 
να χρησιμοποιηθεί ο ισχυρισμός καθώς και 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του·

(β) την ονομασία του τροφίμου ή της 
κατηγορίας τροφίμου ή ενός από τα 
συστατικά του για το οποίο πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί ο ισχυρισμός καθώς και τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του·
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Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τη διατύπωση του ορισμού του ισχυρισμού υγιεινών ιδιοτήτων, στο άρθρο 2.

Τροπολογία 29
Άρθρο 15, παράγραφος 4, στοιχείο γ)

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

(γ) τη σημασία και ένα ενδεικτικό 
παράδειγμα διατύπωσης, σε όλες τις 
κοινοτικές γλώσσες, του προτεινόμενου 
ισχυρισμού για τις υγιεινές ιδιότητες·

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις τροπολογίες στα άρθρα 14, παράγραφος 2, στοιχείο ε) και 15, παράγραφος 3.

Τροπολογία 30
Άρθρο 19, παράγραφος 1 εισαγωγικό τμήμα

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. Όσον αφορά τους ισχυρισμούς υγιεινών 
ιδιοτήτων που βασίζονται σε δεδομένα 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, 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:

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση.

Τροπολογία 31
Άρθρο 19, παράγραφος 2α (νέα)

2α. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν αποκλείουν 
την χορήγηση έγκρισης σε επόμενο 
αιτούντα, στην περίπτωση κατά την οποία 
ένας ισχυρισμός υγιεινής ιδιότητας, για τον 
οποίο έχει ζητηθεί έγκριση από τον 
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αιτούντα αυτόν, μπορεί να εγκριθεί βάσει 
δeδομένων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ή 
άλλων επιστημονικών στοιχείων και 
πληροφοριών που δεν έχουν χαρακτηρισθεί 
ως βιομηχανική ιδιοκτησία και 
περιλαμβάνονται στην αίτηση, εφόσον τα 
στοιχεία αυτά επαρκούν για την έγκριση 
του ισχυρισμού υγιεινής ιδιότητας.

Αιτιολόγηση

Η διάταξη βάσει της οποίας χορηγείται προστασία δεδομένων και αποκλειστικότητα στην αγορά 
επί μία επταετία, για ισχυρισμούς υγιεινών ιδιοτήτων που στηρίζονται σε δεδομένα 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας είναι ευπρόσδεκτη. Ωστόσο, η πρόθεση της Επιτροπής δεν είναι 
αρκετά σαφής. Η πρόταση δεν προσδιορίζει, για παράδειγμα, εάν δύο παρασκευαστές που 
υποβάλλουν φάκελο με τα ίδια στοιχεία θα έχουν και οι δύο την αποκλειστικότητα ή εάν θα 
αποκλείεται η χορήγηση έγκρισης σε επόμενο αιτούντα. Η παράγραφος 2α επιδιώκει, συνεπώς, 
τη διευκρίνιση του σημείου αυτού.

Τροπολογία 32
Άρθρο 19, παράγραφος 2β (νέα)

2β. Οι παράγραφοι 1 και 2 ισχύουν για όλες 
τις αιτήσεις που βασίζονται σε δεδομένα 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας, ανεξάρτητα 
από τη χρονική σειρά με την οποία αυτές 
υποβλήθηκαν.

Αιτιολόγηση

Η διάταξη βάσει της οποίας χορηγείται προστασία δεδομένων και αποκλειστικότητα στην αγορά 
επί μία επταετία, για ισχυρισμούς υγιεινών ιδιοτήτων που στηρίζονται σε δεδομένα 
βιομηχανικής ιδιοκτησίας είναι ευπρόσδεκτη. Ωστόσο, η πρόθεση της Επιτροπής δεν είναι 
αρκετά σαφής. Η πρόταση δεν προσδιορίζει, για παράδειγμα, εάν δύο παρασκευαστές που 
υποβάλλουν φάκελο με τα ίδια στοιχεία θα έχουν και οι δύο την αποκλειστικότητα ή εάν θα 
αποκλείεται η χορήγηση έγκρισης σε επόμενο αιτούντα. Η παράγραφοσ 2β επιδιώκει, συνεπώς, 
τη διευκρίνιση του σημείου αυτού.

Τροπολογία 33
Άρθρο 19 α (νέο)

Άρθρο 19α
Εμπιστευτικότητα

1. Ο αιτών μπορεί να επισημαίνει ποια 
στοιχεία και πληροφορίες που 
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υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος 
κανονισμού επιθυμεί να θεωρηθούν 
εμπιστευτικά, διότι η κοινοποίησή τους 
ενδέχεται να βλάψει σημαντικά την 
ανταγωνιστική θέση του. Σχετικά θα 
πρέπει να προσφέρονται επαληθεύσιμες 
αιτιολογήσεις.
2. Η Επιτροπή ορίζει, μετά από 
διαβούλευση με τον αιτούντα, ποια 
στοιχεία και πληροφορίες, πέραν εκείνων 
που ορίζονται στην παράγραφο 3, θα 
πρέπει να τηρηθούν εμπιστευτικά, και 
ενημερώνει τον αιτούντα για την 
απόφασή της.
3. Τα κατωτέρω στοιχεία και 
πληροφορίες δεν θεωρούνται 
εμπιστευτικά:
(α) το όνομα και τα ουσιώδη 
χαρακτηριστικά του τροφίμου που του 
προσδίδουν τις υγιεινές ιδιότητές του,
(β) τα συμπεράσματα ενδεχομένων 
δοκιμών σε εργαστηριακά μοντέλα, σε 
ζώα ή σε ανθρώπους, τα οποία 
σχετίζονται με την αξιολόγηση της 
επίδρασης του τροφίμου και των 
συστατικών του στην ανθρώπινη 
διατροφή και υγεία,
(γ) οι μέθοδοι για την ανίχνευση ή τον 
ποσοτικό προσδιορισμό καίριων 
χαρακτηριστικών του τροφίμου ή των 
συστατικών του, καθότι αυτές μπορεί να 
χρειασθούν για τους επίσημους ελέγχους.
4. Παρά τα όσα αναφέρονται στην 
παράγραφο 2, η Αρχή διαβιβάζει, μετά 
από σχετικό αίτημα, στην Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη όλες τις πληροφορίες που 
διαθέτει, περιλαμβανομένων και των 
στοιχείων και πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά στη βάση 
των όσων ορίζονται στην παράγραφο 2.
5. Η Αρχή εφαρμόζει τις αρχές του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, όσον 
αφορά την πρόσβαση των πολιτών στα 
έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
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του Συμβουλίου και της Επιτροπής, όταν 
χειρίζεται αιτήματα πρόσβασης σε 
έγγραφα που βρίσκονται στην κατοχή 
της.
6. Τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και η Αρχή 
τηρούν εμπιστευτικά όλα τα στοιχεία και 
πληροφορίες που έχουν χαρακτηρισθεί ως 
τέτοια στη βάση των όσων ορίζονται 
στην παράγραφο 2, εκτός εάν τα στοιχεία 
αυτά είναι σκόπιμο να δημοσιευθούν για 
λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. 
Τα κράτη μέλη χειρίζονται τα αιτήματα 
πρόσβασης σε έγγραφα που τους έχουν 
χορηγηθεί στο πλαίσιο της εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού σύμφωνα με τα όσα 
ορίζονται στο άρθρο 5 του κανονισμού 
(ΕΚ) 1049/2001.
7. Εάν ένας αιτών αποσύρει την αίτησή 
του, τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και η 
Αρχή σέβονται την εμπιστευτικότητα των 
εμπορικών και βιομηχανικών δεδομένων 
και πληροφοριών, περιλαμβανομένων των 
πληροφοριών σχετικά με την έρευνα και 
ανάπτυξη, καθώς και των πληροφοριών 
για τις οποίες η Επιτροπή και ο αιτών 
διαφωνούν όσον αφορά την 
εμπιστευτικότητά τους.
1 ΕΕ L 145, 31.5.2001, σελ. 43.

Τροπολογία 34
Άρθρο 19β (νέο)

Άρθρο 19β
Προστασία  εμπιστευτικών δεδομένων

1. Τα επιστημονικά στοιχεία και οι λοιπές 
πληροφορίες που υποβάλλονται με φάκελο 
αίτησης, όπως απαιτείται βάσει του 
άρθρου 14, παράγραφος 2, και τα οποία 
προστατεύονται βάσει του άρθρου 19α, δεν 
μπορούν να χρησιμοποιούνται προς όφελος 
επομένου αιτούντος, για περίοδο επτά ετών 
από την ημερομηνία χορήγησης της 
έγκρισης, εκτός εάν ο πρώτος αιτών 
συμφωνεί με τη χρησιμοποίηση των 
δεδομένων αυτών.
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2. Μετά την πάροδο της επταετούς 
προθεσμίας, ένα μέρος ή το σύνολο των 
συμπερασμάτων της αξιολόγησης η οποία 
πραγματοποιήθηκε στη βάση των 
επιστημονικών στοιχείων και των 
πληροφοριών που υπήρχαν στον φάκελο 
της αίτησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
από την Αρχή προς όφελος άλλου 
αιτούντος.

Αιτιολόγηση

Για να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις στην έρευνα, να δοθεί ώθηση στην καινοτομία και να 
διασφαλισθεί ένας δίκαιος ανταγωνισμός, είναι απαραίτητη η κατάλληλη προστασία των 
δεδομένων. Στην πράξη, το αποκλειστικό δικαίωμα αναφοράς σε στοιχεία που καλύπτονται από 
δικαίωμα βιομηχανικής ιδιοκτησίας δεν είναι πάντοτε επαρκής, εφόσον οι κλινικές δοκιμές 
πραγματοποιούνται συνήθως σε συνεργασία με τρίτους, π.χ. πανεπιστήμια. Τις περισσότερες 
φορές, οι παρασκευαστές παραχωρούν στα πανεπιστήμια το δικαίωμα της χρήσης των 
στοιχείων για κατάρτιση, δημοσίευση και περαιτέρω έρευνα.

Τροπολογία 35
Άρθρο 21, παράγραφος 1

1. Όπου γίνεται παραπομπή στο παρόν 
άρθρο, ισχύει η διαδικασία που ορίζεται 
στις παραγράφους 2, 3 και 4.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για πλεονασμό.

Τροπολογία 36
Άρθρο 21, παράγραφος 3

3. Η Επιτροπή συμβουλεύεται τη μόνιμη 
επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την 
υγεία των ζώων, που συστάθηκε βάσει του 
άρθρου 58 παρ. 1 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 178/2002 (στη συνέχεια η 
"επιτροπή"), εάν κρίνει ότι η διαβούλευση 
αυτή είναι χρήσιμη ή εάν το ζητήσει ένα 
κράτος μέλος, και γνωμοδοτεί για τα 
προβλεπόμενα μέτρα.

3. Η Επιτροπή συμβουλεύεται τη μόνιμη 
επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την 
υγεία των ζώων, που συστάθηκε βάσει του 
άρθρου 58 παρ. 1 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 178/2002 εάν κρίνει ότι η διαβούλευση 
αυτή είναι χρήσιμη ή εάν το ζητήσει ένα 
κράτος μέλος, και γνωμοδοτεί για τα 
προβλεπόμενα μέτρα.
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Αιτιολόγηση

Ο ορισμός δεν είναι χρήσιμος.

Τροπολογία 37
Άρθρο 22

Άρθρο 22
Μέτρα διασφάλισης

διαγράφεται

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

Αιτιολόγηση

Η πρόταση επιτρέπει σε μεμονωμένα κράτη μέλη να ορίζουν ενδεχομένως μακροχρόνιες 
διαδικασίες για την έγκριση ισχυρισμών και τους δίδει τη δυνατότητα να αναστέλλουν 
προσωρινά τη χρήση των ισχυρισμών. Αυτό είναι μάλλον δυσανάλογο προς τον στόχο της 
ρύθμισης και θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά το κόστος για τις επιχειρήσεις, 
αποθαρρύνοντας ταυτόχρονα τη διασυνοριακή προμήθεια αγαθών.

Τροπολογία 38
Άρθρο 23, παράγραφος 1

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη 
επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την 

1. Η Επιτροπή επικουρείται από τη μόνιμη 
επιτροπή για την τροφική αλυσίδα και την 
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υγεία των ζώων που συστάθηκε με το άρθρο
58 παρ. 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
178/2002, στη συνέχεια αποκαλούμενη η 
"επιτροπή".

υγεία των ζώων που συστάθηκε με το άρθρο
58 παρ. 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
178/2002.

Τροπολογία 39
Άρθρο 23, παράγραφος 2, εδάφιο 2

Η περίοδος που ορίζει το άρθρο 5 παρ. 6 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ είναι τρεις μήνες.

Η περίοδος που ορίζει το άρθρο 5 παρ. 6 της 
απόφασης 1999/468/ΕΚ δεν υπερβαίνει 
τους δύο μήνες.

Αιτιολόγηση

Για να μειωθεί η χρονική διάρκεια των διαδικασιών, η περίοδος αυτή πρέπει να περιορισθεί 
στους 2 μήνες. Η τροπολογία αυτή αντικατοπτρίζει επίσης το γράμμα και το πνεύμα του άρθρου 
5, παράγραφος 6, της απόφασης 1999/468/ΕΚ, όπου δεν αναφέρεται ότι η περίοδος αυτή "είναι 
τρείς μήνες" όπως διατυπώθηκε στον προτεινόμενο κανονισμό, αλλά προβλέπει ότι η προθεσμία 
"ορίζεται σε κάθε βασική πράξη" και "ουδέποτε υπερβαίνει τους τρεις μήνες από την 
ημερομηνία υποβολής στο Συμβούλιο".

Τροπολογία 40
Άρθρο 25α (νέο)

Άρθρο 25α
Μεταβατική περίοδος

25α.Οι ισχυρισμοί υγιεινών ιδιοτήτων, 
διάφοροι εκείνων στους οποίους 
αναφέρεται το άρθρο 12, παράγραφος 1, 
και οι οποίοι χρησιμοποιούνται για 
τρόφιμα, κατηγορίες τροφίμων ή 
συστατικά τροφίμων κατά τη στιγμή της 
έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού 
και σέβονται τις ήδη ισχύουσες διατάξεις, 
μπορούν να συνεχίσουν να 
χρησιμοποιούνται εφόσον υποβληθεί 
αίτηση σύμφωνα με το άρθρο 14 του 
παρόντος κανονισμού εντός δώδεκα μηνών 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού και μέχρι έξη μήνες μετά την 
λήψη οριστικής απόφασης σύμφωνα με το 
άρθρο 16. Για τις αιτήσεις αυτές, δεν 
ισχύουν τα χρονικά όρια που προβλέπονται 
στα άρθρα 15, παράγραφοι 1 και 2, και 16, 
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παράγραφος 1.

Αιτιολόγηση
Είναι πολύ σημαντικό να προβλέπεται μια μεταβατική περίοδος που θα επιτρέπει τη συνέχιση 
της χρησιμοποίησης ισχυρισμών οι οποίοι βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία και 
συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία, μέχρις ότου εξετασθούν με βάση τη νέα 
νομοθεσία.

Τροπολογία 41
Παράρτημα, πριν από «Μειωμένης ενεργειακής αξίας»(νέο)

Με την επιφύλαξη των ισχυρισμών 
θρεπτικών ιδιοτήτων που 
περιλαμβάνονται στο Παράρτημα, 
επιτρέπονται οι επαληθεύσιμες δηλώσεις 
για γεγονότα, οι οποίες είναι συμβατές με 
τις γενικές αρχές που ορίζονται στο 
άρθρο 3, όπως το περιεχόμενο σε 
θερμίδες ή άλλα θρεπτικά 
χαρακτηριστικά.

Αιτιολόγηση

Με την πρόταση θα μπορούσαν να απαγορευθούν δηλώσεις επί πραγματικών γεγονότων, όπως 
"περιέχει λιγότερες από 300 θερμίδες" ή "περιέχει δύο γραμμάρια αλάτι". Τέτοιες περιγραφές 
θα πρέπει να επιτρέπονται, εφόσον αποτελούν δηλώσεις επιστημονικώς αποδεδειγμένων 
γεγονότων και δεν παραβιάζουν τις γενικές αρχές που περιέχονται στο άρθρο 3 της πρότασης. 
Για τον λόγο αυτόν, στην αρχή του Παραρτήματος θα πρέπει να περιληφθεί μια γενική ρήτρα 
προς αυτή την κατεύθυνση.

Τροπολογία 42
Παράρτημα, Χαμηλά λιπαρά

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).

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). Ο ισχυρισμός 
αυτός ισχύει με την επιφύλαξη της ισχύος 
του όρου "χαμηλής περιεκτικότητας σε 
λιπαρά", όπως προβλέπεται στο άρθρο 5 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2991/94. Ένας 
ισχυρισμός "χαμηλής περιεκτικότητας σε 
λιπαρά" μπορεί να διατυπωθεί και για τα 
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τυριά, εφόσον η περιεκτικότητα σε 
λιπαρά υπερβαίνει το 10% αλλά δεν 
φθάνει το 25% της ξηράς ύλης του 
τυριού.

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

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

Αιτιολόγηση

Ο ισχυρισμός δεν πρέπει να ισχύει για τις λιπαρές ύλες για επάλειψη, για τις οποίες ο 
κανονισμός (ΕΚ) 2991/94 προβλέπει χωριστούς κανόνες. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 
2991/94, ένα προϊόν μπορεί να συνοδεύεται από μία ένδειξη του είδους "μειωμένης 
περιεκτικότητας σε λιπαρά" εάν η περιεκτικότητά του σε λιπαρά βρίσκεται μεταξύ 41% και 62% 
και μια ένδειξη "χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά", "ελαφρύ" ή "light" εάν η περιεκτικότητα 
σε λιπαρά δεν υπερβαίνει το 41%. Σύμφωνα με το σημείο 23 της αιτιολογικής έκθεσης της 
Επιτροπής, ο κανονισμός (ΕΚ) 2991/94 πρόκειται να προσαρμοσθεί προς τον παρόντα 
κανονισμό. Ο εν λόγω κανονισμός αφορά τις λιπαρές ουσίες για επάλειψη. Δεν μπορεί να 
προσαρμοσθεί πλήρως προς έναν γενικό κανονισμό που αφορά όλα τα τρόφιμα. Θα πρέπει να 
αναφέρεται σαφώς ότι ισχυρισμοί σχετικά με την περιεκτικότητα σε λιπαρά δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζονται στις λιπαρές ύλες για επάλειψη, με την επιφύλαξη του εν λόγω κανονισμού.

Τροπολογία 43
Παράρτημα, Χωρίς λιπαρά

Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο είναι χωρίς 
λιπαρά καθώς και κάθε ισχυρισμός που έχει 
το ίδιο νόημα για τον καταναλωτή, μπορεί 
να γίνει μόνο όταν το προϊόν περιέχει 
λιγότερα από 0.5g λιπαρών ανά 100g ή 
100ml. Ωστόσο, ισχυρισμοί που 
εκφράζονται ως "X% χωρίς λιπαρά" 
απαγορεύεται.

Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο είναι χωρίς 
λιπαρά καθώς και κάθε ισχυρισμός που έχει 
το ίδιο νόημα για τον καταναλωτή, μπορεί 
να γίνει μόνο όταν το προϊόν περιέχει 
λιγότερα από 0.5g λιπαρών ανά 100g ή 
100ml. Ωστόσο, ισχυρισμοί που 
εκφράζονται ως "X% χωρίς λιπαρά" 
απαγορεύεται. Ο ισχυρισμός ότι ένα 
τρόφιμο είναι χωρίς λιπαρά μπορεί να 
εφαρμόζεται και στο τυρί, εφόσον η 
περιεκτικότητά του σε λιπαρά είναι 
χαμηλότερη του 10% της ξηράς ύλης του 
τυριού.

Στην περίπτωση τροφίμων που εκ φύσεως 
είναι χωρίς λιπαρά, ο όρος "εκ φύσεως" 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί προτασσόμενος 
αυτού του ισχυρισμού.

Στην περίπτωση τροφίμων που εκ φύσεως 
είναι χωρίς λιπαρά, ο όρος "εκ φύσεως" 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί προτασσόμενος 
αυτού του ισχυρισμού.
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Αιτιολόγηση

Ο ισχυρισμός αυτός θα πρέπει να ισχύει και για τα τυριά με ιδιαίτερη περιεκτικότητα σε λιπαρές 
ουσίες. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της IDF (Διεθνής Ομοσπονδία Γάλακτος) και του 
Codex, όσον αφορά τα τυριά, που εφαρμόζονται γενικά σε διάφορα κράτη μέλη και, σε πολλά 
από αυτά, όπως στη Φινλανδία, έχουν ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία, τα τυριά θεωρείται 
ότι είναι χωρίς λιπαρά εφόσον το περιεχόμενό τους σε λιπαρά είναι χαμηλότερο του 10% της 
ξηράς ύλης.

Τροπολογία 44
Παράρτημα, μετά από "χωρίς κορεσμένα λιπαρά" (νέο)

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΑΚΟΡΕΣΤΑ ΛΙΠΗ
Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο έχει υψηλή 
περιεκτικότητα σε ακόρεστα λίπη, καθώς 
και κάθε ισχυρισμός που έχει το ίδιο νόημα 
για τον καταναλωτή, μπορεί να γίνει μόνο 
όταν το προϊόν περιέχει ακόρεστα λίπη σε 
ποσοστό τουλάχιστον 70%.
Στην περίπτωση τροφίμων με φυσικά 
υψηλή περιεκτικότητα σε ακόρεστα λίπη, ο 
όρος "φυσικά" μπορεί να χρησιμοποιείται 
στην αρχή του ισχυρισμού.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι δυνατή η διατύπωση ισχυρισμών σε σχέση με την ποιότητα των λιπαρών και όχι 
μόνο σε σχέση με την περιεκτικότητα σε κορεσμένα λίπη. Για παράδειγμα, πρέπει να επιτρέπεται 
ο ισχυρισμός ότι το προϊόν έχει "υψηλή περιεκτικότητα σε πολυακόρεστα λίπη", "υψηλή 
περιεκτικότητα σε μονοακόρεστα λίπη" ή "υψηλή περιεκτικότητα σε λίπη ωμέγα 3". Συνεπώς, 
πρέπει να ορισθούν μερικές προϋποθέσεις  για τη χρήση του ισχυρισμού "υψηλή περιεκτικότητα 
σε πολυακόρεστα λίπη". Υπάρχουν συγκεκριμένες διαφορές στην ποιότητα και την διατροφική 
αξία των διαφόρων λιπαρών. Τα λιπαρά που περιέχουν μεγάλες ποσότητες ακόρεστων λιπαρών 
οξέων αναγνωρίζεται πως έχουν ωφέλιμη επίδραση στην ανθρώπινη διατροφή, ιδίως όταν 
αντικαθιστούν τα κεκορεσμένα λίπη στη διατροφή.

Τροπολογία 45
Παράρτημα, μετά από "υψηλή περιεκτικότητα σε ακόρεστα λίπη" (νέο)

. ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ ΛΙΠΗ
Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο έχει υψηλή 
περιεκτικότητα σε πολυακόρεστα λίπη, 
καθώς και κάθε ισχυρισμός που έχει το 
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ίδιο νόημα για τον καταναλωτή, μπορεί 
να γίνει μόνο όταν τα λιπαρά οξέα που 
περιέχονται στο προϊόν προέρχονται από 
πολυακόρεστα λίπη σε ποσοστό 45% 
τουλάχιστον.
Στην περίπτωση τροφίμων με φυσικά 
υψηλή περιεκτικότητα σε πολυακόρεστα 
λίπη, ο όρος "φυσικά" μπορεί να 
χρησιμοποιείται στην αρχή του 
ισχυρισμού.

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο ποσοστό (45% το9υλάχιστον) έχει ενσωματωθεί επιτυχώς σε νομοθετήματα 
και Κώδικες Πρακτικής εδώ και πολλά χρόνια, σε πολλές χώρες, για την προώθηση της λήψης 
πολυακόρεστων λιπών από τους πληθυσμούς τους.

Τροπολογία 46
Παράρτημα, μετά από "υψηλή περιεκτικότητα σε πολυακόρεστα λίπη" (νέο)

. ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΜΟΝΟΑΚΟΡΕΣΤΑ ΛΙΠΗ
Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο έχει υψηλή 
περιεκτικότητα σε μονοακόρεστα λίπη, 
καθώς και κάθε ισχυρισμός που έχει το 
ίδιο νόημα για τον καταναλωτή, μπορεί 
να γίνει μόνο όταν τα λιπαρά οξέα που 
περιέχονται στο προϊόν προέρχονται από 
μονοακόρεστα λίπη σε ποσοστό 45% 
τουλάχιστον.
Στην περίπτωση τροφίμων με φυσικά 
υψηλή περιεκτικότητα σε μονοακόρεστα 
λίπη, ο όρος "φυσικά" μπορεί να 
χρησιμοποιείται στην αρχή του 
ισχυρισμού.

Αιτιολόγηση

Σε πρόσφατη έκθεση του ΠΟΥ αναγνωρίζεται ότι όταν τα κεκορεσμένα λίπη αντικατασταθούν 
στη διατροφή με μονοακόρεστα, η χοληστερίνη, τόσο η συνολική όσο και η LDL μειώνονται. 
Πρόσθετες μελέτες σχετικά με τη Μεσογειακή διατροφή, η οποία είναι πλούσια σε 
μονοακόρεστα, φρούτα, λαχανικά και ψάρι, δείχνει ότι οι κάτοικοι της περιοχής αυτής 
αντιμετωπίζουν χαμηλότερο κίνδυνο από τη νόσο της στεφανιαίας αρτηρίας. Ο ΠΟΥ 
αναγνωρίζει ότι τα μονοακόρεστα αποτελούν σημαντική πηγή λιπών στη διατροφή και προτείνει 
να αντικαταστήσουν τα κορεσμένα λίπη συμπληρώνοντας τα πολυακόρεστα, τα οποία 
αντιστοιχούν στο 33-46% της ενέργειας από λιπαρά οξάε, ή το 10-14% της ενέργειας. Ένας 
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ισχυρισμός "υψηλής περιεκτικότητας σε μονοακόρεστα" θα πρέπει να αντιστοιχεί περίπου στο 
ποσοστό αυτό.

Τροπολογία 47
Παράρτημα, μετά από "υψηλή περιεκτικότητα σε πολυακόρεστα λίπη" (νέο)

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΩΜΕΓΑ-3
Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο έχει υψηλή 
περιεκτικότητα σε ωμέγα-3, καθώς και 
κάθε ισχυρισμός που έχει το ίδιο νόημα για 
τον καταναλωτή, μπορεί να γίνει μόνο όταν 
ισχύει μία από τις δύο ακόλουθες 
προϋποθέσεις:
- περιεκτικότητα τουλάχιστον 3 γρ. αλφα-
λινολενικού οξέος ανά 100 γρ. προϊόντος, ή
- περιεκτικότητα τουλάχιστον 300 mg 
οξέος ωμέγα-3 πολύ μακράς αλυσίδας ανά 
100 γρ. προϊόντος.
Στην περίπτωση τροφίμων με φυσικά 
υψηλή περιεκτικότητα σε ωμέγα-3, ο όρος 
"φυσικά" μπορεί να χρησιμοποιείται στην 
αρχή του ισχυρισμού.

Αιτιολόγηση

Ο ΠΟΥ συνιστά την αύξηση της λήψης αλφα-λινολενικού οξέος στο 1-2% της ενέργειας, που 
αντιστοιχεί σε ποσότητα 2-4 γρ. ημερησίως. Οι κύριες πηγές αλφα-λινολενικού οξέος είναι η 
μαργαρίνη, οι λιπαρές ύλες για επάλειψη, τα γλυκά, τα μπισκότα και τα τηγανητά. Τα 
προτεινόμενα επίπεδα σημαίνουν ότι μια λογική ημερήσια ποσότητα μαργαρίνης, π.χ. 20 γρ., θα 
προσέφερε 0,6 γρ αλφα-λινολενικού οξέος την ημέρα.

Τροπολογία 48
Παράρτημα, μετά από "υψηλή περιεκτικότητα σε ωμέγα-3" (νέο)

ΧΩΡΙΣ ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ
Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο δεν περιέχει 
χοληστερίνη, καθώς και κάθε ισχυρισμός 
που έχει το ίδιο νόημα για τον 
καταναλωτή, μπορεί να γίνει μόνο όταν το 
προϊόν περιέχει:
α) όχι περισσότερο από 0,005 γρ./100 γρ. 
(στερεά) ή όχι περισσότερο από 0,005 
γρ/100 ml (υγρά) και
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β) λιγότερο από 1,5 γρ κορεσμένων λιπών 
ανά 100 γρ. (στερεά) ή 0,75 γρ./100 
ml(υγρά) και
γ) όχι περισσότερο από 10% ενέργειας 
κορεσμένου λίπους ή το 70% του συνόλου 
των λιπαρών οξέων του προϊόντος είναι 
ακόρεστα.
Στην περίπτωση τροφίμων φυσικά 
ελεύθερων από χοληστερίνη, ο όρος 
"φυσικά" μπορεί να χρησιμοποιείται στην 
αρχή του ισχυρισμού.

Αιτιολόγηση

Ο ισχυρισμός αυτός εγκρίνεται από τον Codex. Η μέση λήψη χοληστερίνης στον πληθυσμό είναι 
περίπου 200-300 mg ημερησίως. Τα φυτικά έλαια/λίπη έχουν επίπεδο χοληστερίνης χαμηλότερο 
των 5 mg/100γρ., ενώ τα ζωικά λίπη έχουν περιεκτικότητα περίπου 300 mg/100 γρ. Η 
αντικατάσταση 20 γρ. ζωικού λίπους με 20 γρ. φυτικού λίπους μειώνει την ημερήσια λήψη 
χοληστερίνης κατά 50-60 mg, δηλαδή κατά 20-25%μειώνοντας ταυτόχρονα σημαντικά το 
σύνολο της χοληστερίνης και τη χοληστερίνη LDL.

Τροπολογία 49
Παράρτημα, μετά από "χωρίς πρόσθετα σάκχαρα" (νέο)

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΛΑΚΤΟΖΗ
Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο έχει 
χαμηλή περιεκτικότητα σε λακτόζη, 
καθώς και κάθε ισχυρισμός που έχει το 
ίδιο νόημα για τον καταναλωτή, μπορεί 
να γίνει μόνο όταν η λακτόζη που 
περιέχεται στο προϊόν δεν υπερβαίνει το 1 
γρ ανά 100 γρ. ή 100 ml έτοιμου προς 
κατανάλωση προϊόντος.
Στην περίπτωση τροφίμων με φυσικά 
χαμηλή περιεκτικότητα σε λακτόζη, ο 
όρος "φυσικά" μπορεί να 
χρησιμοποιείται στην αρχή του 
ισχυρισμού.

Αιτιολόγηση

Η δυσανεξία στη λακτόζη αποτελεί πρόβλημα εξαιτίας του οποίου σημαντική μερίδα του 
πληθυσμού δεν μπορεί να καταναλώνει προϊόντα από συμβατικό γάλα. Τα γαλακτοκομικά 
προϊόντα αποτελούν τη βάση πολλών παραδοσιακών τρόπων διατροφής. Τα γαλακτοκομικά 
είναι επίσης πλούσια σε ασβέστιο και αποτελούν πηγή βιταμίνης Δ, Β2, Β12 και ιωδίου, και 
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είναι, κατά συνέπεια, σημαντικό στοιχείο της διατροφής για όλο τον πληθυσμό. Λόγω της 
ύπαρξης μεγάλης σειράς προϊόντων χαμηλής ή μηδενικής περιεκτικότητας σε λακτόζη, τα οποία 
έχουν αναπτυχθεί από τη βιομηχανία, οι καταναλωτές που πάσχουν από δυσανεξία στη λακτόζη 
είναι συνηθισμένοι να ενημερώνονται για τη φύση των προϊόντων που καταναλώνουν.

Στις διάφορες χώρες της ΕΕ δεν υπάρχει κοινό όριο για τους ισχυρισμούς σχετικά με την 
περιεκτικότητα σε λακτόζη. Τα γαλακτοκομικά "χαμηλής περιεκτικότητας σε λακτόζη" δεν 
πρέπει να περιέχουν περισσότερο από 1 γρ. ανά 100 γρ/100 ml έτοιμου προς κατανάλωση 
προϊόντος.

Τροπολογία 50
Παράρτημα, μετά από "Χαμηλή περιεκτικότητα σε λακτόζη" (νέο)

ΧΩΡΙΣ ΛΑΚΤΟΖΗ
Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο δεν περιέχει 
λακτόζη, καθώς και κάθε ισχυρισμός που 
έχει το ίδιο νόημα για τον καταναλωτή, 
μπορεί να γίνει μόνο όταν το προϊόν 
περιέχει μη ανιχνεύσιμες ποσότητες 
λακτόζης κατά την ανάλυσή του (δηλαδή 
κάτω των 10 mg ανά 100 γρ. ή 100 ml 
έτοιμου προς κατανάλωση προϊόντος).
Στην περίπτωση τροφίμων φυσικά 
ελεύθερων από λακτόζη, ο όρος "φυσικά" 
μπορεί να χρησιμοποιείται στην αρχή του 
ισχυρισμού.

Αιτιολόγηση

Η δυσανεξία στη λακτόζη αποτελεί συνηθισμένο πρόβλημα εξαιτίας του οποίου σημαντική 
μερίδα του πληθυσμού δεν μπορεί να καταναλώνει προϊόντα από συμβατικό γάλα. Τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα αποτελούν τη βάση πολλών παραδοσιακών τρόπων διατροφής. Τα 
γαλακτοκομικά είναι επίσης πλούσια σε ασβέστιο και αποτελούν πηγή βιταμίνης Δ, Β2, Β12 και 
ιωδίου, και είναι, κατά συνέπεια, σημαντικό στοιχείο της διατροφής για όλο τον πληθυσμό. 
Λόγω της ύπαρξης μεγάλης σειράς προϊόντων χαμηλής ή μηδενικής περιεκτικότητας σε 
λακτόζη, τα οποία έχουν αναπτυχθεί από τη βιομηχανία τροφίμων, οι καταναλωτές που 
πάσχουν από δυσανεξία στη λακτόζη (το 17% του πληθυσμού στη Φινλανδία) είναι 
συνηθισμένοι να ενημερώνονται για τα προϊόντα που είναι κατάλληλα για να καταναλωθούν 
από αυτούς.

Τροπολογία 51
Παράρτημα, μετά από "Χωρίς λακτόζη" (νέο)

ΧΩΡΙΣ ΓΛΟΥΤΕΝΗ
Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο δεν περιέχει 
γλουτένη, καθώς και κάθε ισχυρισμός που 



PA\558962EL.doc 35/39 PE 353.538v02-00

EL

έχει το ίδιο νόημα για τον καταναλωτή, 
μπορεί να γίνει μόνο όταν η γλουτένη που 
περιέχεται στο προϊόν δεν υπερβαίνει τα 
200 ppm (200 μικρογραμμάρια ανά 100 
γρ.).

Αιτιολόγηση

Λόγω του αυξανόμενου αριθμού ατόμων που πάσχουν από αλλεργία στη γλουτένη, πρέπει να 
καθιερωθεί η έννοια του τροφίμου "χωρίς γλουτένη". Δεδομένου ότι δεν εμπίπτουν όλα τα 
ελεύθερα από γλουτένη τρόφιμα στις διατάξεις που αφορούν τα τρόφιμα για ειδικές διατροφικές 
χρήσεις, είναι σημαντικό να περιληφθούν οι ισχυρισμοί αυτοί στον κατάλογο επιτρεπομένων 
ισχυρισμών θρεπτικών ιδιοτήτων και να θεσπισθούν τα κριτήρια για τη χρήση τους. Με την 
τροπολογία προτείνεται τα ανώτατα όρια για τη γλουτένη σε κοινοτικό επίπεδο να 
ακολουθήσουν το σχέδιο πρότασης του Codex (πρόταση σχεδίου τροπολογίας στις 
κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση ισχυρισμών θρεπτικών ιδιοτήτων, ALNORM 97/26 
προσάρτημα V).

Τροπολογία 52
Παράρτημα, μετά από "Χωρίς γλουτένη" (νέο)

ΦΥΣΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΠΟ ΓΛΟΥΤΕΝΗ
Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο είναι 
φυσικά ελεύθερο από γλουτένη, καθώς 
και κάθε ισχυρισμός που έχει το ίδιο 
νόημα για τον καταναλωτή, μπορεί να 
γίνει μόνο όταν το προϊόν δεν περιέχει 
ανιχνεύσιμες ποσότητες γλουτένης, 
δηλαδή λιγότερο από 20 ppm (20 
μικρογραμμάρια ανά 100 γρ.).

Αιτιολόγηση

Βλ. την αιτιολόγηση στην τροπολογία 59.

Τροπολογία 53
Παράρτημα, Χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο/άλατα

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΝΑΤΡΙΟ/ ΑΛΑΤΑ

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΝΑΤΡΙΟ

Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο έχει χαμηλή 
περιεκτικότητα σε νάτριο καθώς και κάθε 
ισχυρισμός που έχει το ίδιο νόημα για τον 
καταναλωτή, μπορεί να γίνει μόνο όταν το 
προϊόν περιέχει λιγότερα από 0.12g 

Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο έχει χαμηλή 
περιεκτικότητα σε νάτριο καθώς και κάθε 
ισχυρισμός που έχει το ίδιο νόημα για τον 
καταναλωτή, μπορεί να γίνει μόνο όταν το 
προϊόν περιέχει λιγότερα από 0.12g 
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νατρίου, ή ισοδύναμης αξίας αλάτων, ανά 
100g ή ανά 100ml.

νατρίου, ανά 100g ή ανά 100ml.

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

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

Αιτιολόγηση

Η λέξη "Άλατα" ως εναλλακτική επιλογή ισχυρισμών σχετικά με την περιεκτικότητα σε 
νάτριο/αλάτι πρέπει να διαγραφεί. Υπάρχουν επιφυλάξεις όσον αφορά τη σύνδεση της 
περιεκτικότητας σε νάτριο με την περιεκτικότητα σε αλάτι, όπως παρουσιάζεται στο 
Παράρτημα. Το αλάτι είναι μόνο μία από τις πηγές νατρίου στα τρόφιμα και, συνεπώς, αυτά θα 
πρέπει να διαχωρισθούν. Από την άλλη πλευρά, η συνολική λήψη αλατιού από τον πληθυσμό 
εξαρτάται από το είδος της διατροφής, το οποίο αποτελείται από διαφορετικά είδη τροφίμων 
στα διάφορα κράτη μέλη.

Οι ισχυρισμοί για την περιεκτικότητα σε αλάτι θα πρέπει να βασίζονται σε αξίες που 
εφαρμόζονται σε μεμονωμένες ομάδες τροφίμων, π.χ. τυριά, κρέατα, ψάρια, ψωμιά, 
δημητριακά για πρωινό ή έτοιμα προς κατανάλωση τρόφιμα. Προτείνω οι 
πληροφορίες/ισχυρισμοί σχετικά με την περιεκτικότητα των τροφίμων σε αλάτι  (υψηλή, 
χαμηλή, χωρίς) να επιτραπεί να αποφασισθούν σε εθνικό επίπεδο.

Τροπολογία 54
Παράρτημα, Πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο/άλατα

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΝΑΤΡΙΟ/ ΑΛΑΤΑ

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΝΑΤΡΙΟ

Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο έχει πολύ 
χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο καθώς και 
κάθε ισχυρισμός που έχει το ίδιο νόημα για 
τον καταναλωτή, μπορεί να γίνει μόνο όταν 
το προϊόν περιέχει λιγότερα από 0.04g 
νάτριου, ή ισοδύναμης αξίας αλάτων, ανά 
100g ή ανά 100 ml.

Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο έχει πολύ 
χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο καθώς και 
κάθε ισχυρισμός που έχει το ίδιο νόημα για 
τον καταναλωτή, μπορεί να γίνει μόνο όταν 
το προϊόν περιέχει λιγότερα από 0.04g 
νάτριου, ανά 100g ή ανά 100 ml.

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

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

Αιτιολόγηση

Βλ. την αιτιολόγηση στην τροπολογία 61.



PA\558962EL.doc 37/39 PE 353.538v02-00

EL

Τροπολογία 55
Παράρτημα, Χωρίς νάτριο ή άλατα

ΧΩΡΙΣ ΝΑΤΡΙΟ Ή ΑΛΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑΤΡΙΟ 
Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο δεν περιέχει 
νάτριο καθώς και κάθε ισχυρισμός που έχει 
το ίδιο νόημα για τον καταναλωτή, μπορεί 
να γίνει μόνο όταν το προϊόν περιέχει 
λιγότερα από 0.005g νάτριου, ή ισοδύναμης 
αξίας αλάτων, ανά 100g.

Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο δεν περιέχει 
νάτριο καθώς και κάθε ισχυρισμός που έχει 
το ίδιο νόημα για τον καταναλωτή, μπορεί 
να γίνει μόνο όταν το προϊόν περιέχει 
λιγότερα από 0.005g νάτριου.

Στην περίπτωση τροφίμων που εκ φύσεως 
δεν περιέχουν νάτριο, ο όρος "εκ φύσεως" 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί προτασσόμενος 
αυτού του ισχυρισμού

Στην περίπτωση τροφίμων που εκ φύσεως 
δεν περιέχουν νάτριο, ο όρος "εκ φύσεως" 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί προτασσόμενος 
αυτού του ισχυρισμού

Αιτιολόγηση

Βλ. την αιτιολόγηση στην τροπολογία 61.

Τροπολογία 56
Παράρτημα, μετά από "Υψηλή περιεκτικότητα πρωτεϊνών" (νέο)

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΠΡΩΤΕΊΝΩΝ
Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο έχει χαμηλή 
περιεκτικότητα πρωτεϊνών καθώς και 
κάθε ισχυρισμός που έχει το ίδιο νόημα για 
τον καταναλωτή, μπορεί να γίνει μόνο όταν 
κατ΄ ανώτατο όριο το 20% της ενεργειακής 
αξίας του τροφίμου παρέχεται από 
πρωτεΐνη.
Στην περίπτωση τροφίμων που εκ φύσεως 
έχουν χαμηλή περιεκτικότητα πρωτεϊνών, 
ο όρος "εκ φύσεως" μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί προτασσόμενος αυτού του 
ισχυρισμού.

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος ισχυρισμών υγιεινών ιδιοτήτων πρέπει να περιλαμβάνει και τους ισχυρισμούς 
σχετικά με χαμηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, που σχετίζεται με ορισμένες αρκετά 
συνηθισμένες δίαιτες.
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Τροπολογία 57
Παράρτημα, Υψηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνες ή/και μέταλλα

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 "φυσικής 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.

Αιτιολόγηση

Ο προτεινόμενος ισχυρισμός σχετίζεται με την αξία της "φυσικής πηγής βιταμινών και 
μετάλλων".

Τροπολογία 58
Παράρτημα, Περιέχει (Ονομασία της θρεπτικής ή άλλης ουσίας)

Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο περιέχει 
θρεπτική ή άλλη ουσία καθώς και κάθε 
ισχυρισμός που έχει το ίδιο νόημα για τον 
καταναλωτή, μπορεί να γίνει μόνο όταν το 
προϊόν είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού.

Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο περιέχει 
θρεπτική ή άλλη ουσία καθώς και κάθε 
ισχυρισμός που έχει το ίδιο νόημα για τον 
καταναλωτή, μπορεί να γίνει μόνο όταν 
100γρ./100ml ή μία μερίδα ενός 
συγκεκριμένου τροφίμου περιέχει 
τουλάχιστον 15% των ημερήσιων αναγκών 
σε αυτή τη θρεπτική ή άλλη ουσία.

Στην περίπτωση τροφίμων που εκ φύσεως 
περιέχουν την αναφερόμενη θρεπτική ή 
άλλη ουσία, ο όρος "εκ φύσεως" μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί προτασσόμενος αυτού του 
ισχυρισμού.

Στην περίπτωση τροφίμων που εκ φύσεως 
περιέχουν την αναφερόμενη θρεπτική ή 
άλλη ουσία, ο όρος "εκ φύσεως" μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί προτασσόμενος αυτού του 
ισχυρισμού.

Αιτιολόγηση

Κατά γενικό κανόνα, η χρήση της έκφρασης αυτής πρέπει να εγκρίνεται, εφόσον εξασφαλίζεται 
το προαναφερθέν ποσοστό των ημερήσιων αναγκών σε αυτή τη θρεπτική ή άλλη ουσία ανά 
100γρ./100ml ή μία μερίδα ενός συγκεκριμένου τροφίμου.
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Τροπολογία 59
Παράρτημα, Μειωμένο (Ονομασία της θρεπτικής ή άλλης ουσίας)

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.

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.
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 
περιεκτικότητα έχει μειωθεί κατά λιγότερο 
από 30% σε σύγκριση με ένα παρόμοιο 
προϊόν, εφόσον στον ισχυρισμό αναφέρεται 
το ποσοστό της μείωσης και το όνομα της 
θρεπτικής ουσίας ("χ% λιγότερο").

Αιτιολόγηση

Ο βασικός κανόνας όσον αφορά τη μείωση της περιεκτικότητας μιας θρεπτικής ουσίας γίνεται 
δεκτός. Ωστόσο, θα πρέπει να επιτρέπονται και ισχυρισμοί σχετικά με την πραγματική μείωση 
της περιεκτικότητας σε μια συγκεκριμένη θρεπτική ουσία, εφόσον ο καταναλωτής ενημερώνεται 
σαφώς σχετικά με το μέγεθος της μείωσης αυτής.
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