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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους πλάγιους 
χαρακτήρες. Η σήμανση με απλά πλάγια απευθύνεται στις τεχνικές 
υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού κειμένου για τα οποία 
προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του τελικού κειμένου (για 
παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα ή που έχουν παραλειφθεί σε μια 
γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης υπόκεινται στη 
συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
που αφορά σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου που αφορά τους ισχυρισμούς για τις θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες που 
διατυπώνονται για τρόφιμα
(COM◄(COM(2003)0424 – C5-0329/2003 – 2003/0165(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2003)0424)1,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2, και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, 
σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0329/2003),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας 
και Ενέργειας και της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 
(A6-0000/2005),

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή.

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποιήσεις του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Αιτιολογική σκέψη 6

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

(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 

  
1 ΕΕ C ... / Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην ΕΕ.
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να κάνει επιλογές, οι οποίες άμεσα 
επηρεάζουν τη συνολική κατανάλωση 
επιμέρους θρεπτικών ή άλλων ουσιών με 
τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στις 
επιστημονικές συστάσεις. Για την 
αντιμετώπιση αυτής της δυνητικά 
ανεπιθύμητης επίδρασης, ενδείκνυται να 
επιβληθούν ορισμένοι περιορισμοί όσον 
αφορά τα προϊόντα που φέρουν 
ισχυρισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, 
παράγοντες όπως η παρουσία ορισμένων 
ουσιών όπως η περιεκτικότητα 
οινοπνεύματος του προϊόντος ή τα 
θρεπτικά συστατικά του προϊόντος 
αποτελούν κατάλληλα κριτήρια για να 
καθοριστεί εάν για το προϊόν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ισχυρισμοί.

να κάνει επιλογές, οι οποίες άμεσα 
επηρεάζουν τη συνολική κατανάλωση 
επιμέρους θρεπτικών ή άλλων ουσιών με 
τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στις 
επιστημονικές συστάσεις. Για την 
αντιμετώπιση αυτής της δυνητικά 
ανεπιθύμητης επίδρασης, ενδείκνυται να 
επιβληθούν ορισμένοι περιορισμοί όσον 
αφορά τα προϊόντα που φέρουν 
ισχυρισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, 
παράγοντες όπως η παρουσία ορισμένων 
ουσιών ή τα θρεπτικά συστατικά του 
προϊόντος αποτελούν κατάλληλα κριτήρια 
για να καθοριστεί εάν για το προϊόν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ισχυρισμοί.

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει συνέπεια με το άρθρο 4.

Τροπολογία 2
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 

(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
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την τήρηση καθιερωμένων θρεπτικών 
χαρακτηριστικών σε ορισμένα τρόφιμα ή 
κατηγορίες τροφίμων ανάλογα με το ρόλο 
και τη σημασία τους στη διατροφή του 
πληθυσμού. Οι εξαιρέσεις αυτές 
αποτελούν πολύπλοκες τεχνικές 
διαδικασίες και η έγκριση των σχετικών 
μέτρων πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή. 

την τήρηση καθιερωμένων θρεπτικών 
χαρακτηριστικών σε ορισμένα τρόφιμα ή 
κατηγορίες τροφίμων ανάλογα με το ρόλο 
και τη σημασία τους στη διατροφή του 
πληθυσμού. Οι εξαιρέσεις αυτές 
αποτελούν πολύπλοκες τεχνικές 
διαδικασίες και η έγκριση των σχετικών 
μέτρων πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή
κατόπιν σχετικής διαβουλεύσεως με την 
Αρχή.

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει συνέπεια με το άρθρο 4.

Τροπολογία 3
Αιτιολογική σκέψη 11

(11) Η επιστημονική τεκμηρίωση πρέπει 
να αποτελεί τον κύριο παράγοντα που 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για τη χρήση 
ισχυρισμών θρεπτικών και υγιεινών 
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 
χωρίς όμως να ξεχνούν ορισμένες 
διαρθρωτικές και οργανωτικές ελλείψεις 
όσον αφορά τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να τονισθούν, σύμφωνα με το άρθρο 14, ορισμένες 
δυσχέρειες των ΜΜΕ όπως, για παράδειγμα, το γεγονός ότι δεν είναι σε θέση να μεταφράζουν 
στις διάφορες γλώσσες τους ισχυρισμούς θρεπτικών ιδιοτήτων.

Τροπολογία 4
Αιτιολογική σκέψη 19

(19) Προϋπόθεση για την καλή υγεία είναι
η ποικίλη και ισορροπημένη διατροφή και 

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

υπόψη τις διαφορετικές διατροφικές 
συνήθειες των κρατών μελών οι οποίες 
συνιστούν μία σεβαστή και διατηρητέα 
αξία, αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για 
την καλή υγεία και, ως εκ τούτου, ακόμη 
και ένα μεμονωμένο προϊόν μπορεί να 
καταστεί αναμφισβήτητα σημαντικό στο 
σύνολο της διατροφής· εξάλλου, αυτή η 
διατροφή είναι ένας από πολλούς 
παράγοντες που επηρεάζουν την εκδήλωση 
ορισμένων ανθρωπίνων ασθενειών. Άλλοι 
παράγοντες όπως η ηλικία, η γενετική 
προδιάθεση, το επίπεδο σωματικής 
δραστηριότητας, η κατανάλωση καπνού 
και άλλων εθιστικών ουσιών, η έκθεση στο 
περιβάλλον και το άγχος μπορούν να 
επηρεάσουν την εκδήλωση ανθρώπινης 
ασθένειας. Ειδικές απαιτήσεις 
επισήμανσης πρέπει συνεπώς να 
εφαρμόζονται όσον αφορά τους 
ισχυρισμούς που σχετίζονται με τη μείωση 
των κινδύνων ασθένειας.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της τροπολογίας αυτής είναι να προστατευθεί η παραγωγή και η διάδοση των 
κυριότερων τυπικών προϊόντων για την καλή υγεία του ατόμου.

Τροπολογία 5
Αιτιολογική σκέψη 26

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

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

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να τονισθούν ορισμένες δυσχέρειες των ΜΜΕ να 
προσαρμοσθούν σε αυτές τις νομοθετικές αλλαγές.
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Τροπολογία 6
Άρθρο 1, παράγραφος 3

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

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

- την οδηγία 89/398/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1989 για 
την προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών σχετικά με τα τρόφιμα 
που προορίζονται για ειδική διατροφή 
1 και τις οδηγίες που εγκρίθηκαν 
δυνάμει αυτής·

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

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

_________________________
1 ΕΕ L 186 , 30.6.1989, σελ. 27.

2 ΕΕ L 229, 30.8.1980, σελ. 1.

3 ΕΕ L 330, 5.12.1998, σελ. 32.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να τονισθεί η ισχύς που έχει σήμερα η υφιστάμενη 
κοινοτική κανονιστική διάταξη στον τομέα της ιδιαίτερης διατροφής.

Τροπολογία 7
Άρθρο 1, παράγραφος 4

4. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται 
με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων 

Διαγράφεται
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σχετικά με τα τρόφιμα που 
χρησιμοποιούνται για ιδιαίτερη διατροφή 
οι οποίες προβλέπονται από την 
κοινοτική νομοθεσία.

Τροπολογία 8
Άρθρο 2, εισαγωγική πρόταση

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού ισχύουν, οι ορισμοί των 
εννοιών “τρόφιμα”, “υπεύθυνος 
επιχείρησης τροφίμων”, “διάθεση στην 
αγορά”, και “τελικός καταναλωτής” που 
ορίζονται στα άρθρα 2, 3 παράγραφος 3, 
8 και 18 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου·

Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού ισχύουν

α) οι ορισμοί "τρόφιμα" "υπεύθυνος 
επιχείρησης τροφίμων", "διάθεση 
στην αγορά" και "τελικός 
καταναλωτής" που ορίζονται στα 
άρθρα 2, 3, παράγραφος 3, 3, 
παράγραφος 8 και 3, παράγραφος 18 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου·

β) ο ορισμός "συμπλήρωμα 
διατροφής" που ορίζεται στην 
οδηγία 2002/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 10ης Ιουνίου 2002 για την 
προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών περί των 
συμπληρωμάτων διατροφής 1 και 
εφαρμόζονται επίσης οι ορισμοί 
"επισήμανση σχετικά με τις 
τροφικές ιδιότητες", "πρωτεΐνες", 
"υδατάνθρακες", "σάκχαρα", 
"λιπαρά", "κεκορεσμένα λιπαρά 
οξέα", "μονοακόρεστα λιπαρά 
οξέα", "πολυακόρεστα λιπαρά 
οξέα", "τροφικές ίνες", που 
ορίζονται στην οδηγία 90/496/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου·

γ) επίσης, ο ορισμός "επισήμανση" 
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όπως εμφαίνεται στο άρθρο 1, 
παράγραφος 3, εδάφιο a) της 
οδηγίας 2000/13/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 2000 
για προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών σχετικά με την 
επισήμανση, την παρουσίαση και τη 
διαφήμιση των τροφίμων 2.

_____________
1 ΕΕ L 183, 12.7.2002, σελ. 51.

2 ΕΕ L 109, 6.5.2000, σελ. 29.

Αιτιολόγηση

Εξακολουθούν να εφαρμόζονται όλοι οι ισχύοντες ορισμοί στην ευρωπαϊκή νομοθεσία περί 
διατροφής.

Τροπολογία 9
Άρθρο 2, σημείο 8

(8) "μέσος καταναλωτής" είναι ο 
καταναλωτής που είναι εντός λογικών 
πλαισίων καλά ενημερωμένος και 
παρατηρητικός και επιφυλακτικός.

(8) "μέσος καταναλωτής" είναι ο 
καταναλωτής που είναι ορθώς
ενημερωμένος και παρατηρητικός και 
επιφυλακτικός. Για να είναι δυνατόν ένας 
ισχυρισμός για τις θρεπτικές και υγιεινές 
ιδιότητες να απευθύνεται ειδικά σε μία 
ιδιαίτερη ομάδα, είναι απαραίτητο να 
λαμβάνεται υπόψη ο μέσος καταναλωτής 
της ομάδας αυτής.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να υπάρξει προστασία υπέρ των ομάδων 
καταναλωτών, όπως είναι τα μικρά παιδιά, οι ηλικιωμένοι, ή άλλες ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες.

Τροπολογία 10
Άρθρο 3, υποπαράγραφος 2, σημείο α)

α) να είναι εσφαλμένη ή παραπλανητική· α) να είναι εσφαλμένη, ασαφής ή 
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παραπλανητική·

Τροπολογία 11
Άρθρο 3, υποπαράγραφος 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 ή υπαινιγμούς 
σχετικά με το ότι μια ισορροπημένη και 
ποικίλη διατροφή δεν μπορεί να παράσχει 
επαρκείς ποσότητες θρεπτικών ουσιών 
γενικά· οι αρχές των κρατών μελών 
μπορούν να προβλέπουν εξαιρέσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 21·

Αιτιολόγηση

Οι προσθήκες δικαιολογούνται από τις ανάγκες του κάθε κράτους να αντιμετωπίζουν ορισμένες 
θρεπτικές ελλείψεις που σημειώνονται σε συγκεκριμένες περιοχές και από την υποχρέωση να 
τηρηθούν οι διατροφικές συνήθειες του κάθε κράτους.

Τροπολογία 12
Άρθρο 4, τίτλος

Περιορισμοί στη χρήση ισχυρισμών για 
θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες

Προϋποθέσεις για τη χρήση ισχυρισμών 
για θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες

Τροπολογία 13
Άρθρο 4, παράγραφος 1

1. Εντός 18 μηνών από την έγκριση 
του παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή 
ορίζει, σύμφωνα με τη διαδικασία που 
ορίζεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 
ειδικά χαρακτηριστικά θρεπτικών 
συστατικών τα οποία πρέπει να τηρούνται 
από τα τρόφιμα ή ορισμένες κατηγορίες 
τροφίμων για να μπορούν να φέρουν 
ισχυρισμούς θρεπτικών και υγιεινών 
ιδιοτήτων. 

1. Εντός 24 μηνών από την έγκριση 
του παρόντος κανονισμού και κατόπιν 
σχετικής διαβουλεύσεως με την Αρχή, η 
Επιτροπή ορίζει, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 23 
παράγραφος 2 ειδικά χαρακτηριστικά 
θρεπτικών συστατικών τα οποία πρέπει να 
τηρούνται από τα τρόφιμα ή ορισμένες 
κατηγορίες τροφίμων για να μπορούν να 
φέρουν ισχυρισμούς θρεπτικών και 
υγιεινών ιδιοτήτων. 
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Tα χαρακτηριστικά θρεπτικών συστατικών 
ορίζονται, ιδιαιτέρως, με την αναφορά 
στις ποσότητες των ακόλουθων
θρεπτικών συστατικών που περιέχει το 
τρόφιμο:

Tα χαρακτηριστικά θρεπτικών συστατικών 
για τα τρόφιμα ή ορισμένες κατηγορίες 
τροφίμων καθορίζονται λαμβάνοντας 
ιδιαίτερα υπόψη:

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

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

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

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

Τα χαρακτηριστικά θρεπτικών συστατικών 
βασίζονται σε επιστημονικές γνώσεις 
σχετικά με τη διατροφή και δίαιτα και τη 
σχέση τους με την υγεία και, 
συγκεκριμένα σχετικά με το ρόλο των 
θρεπτικών και άλλων ουσιών με θρεπτική 
ή φυσιολογική επίδραση στις χρόνιες 
παθήσεις. Για τον ορισμό των 
χαρακτηριστικών θρεπτικών συστατικών, 
η Επιτροπή συμβουλεύεται την Αρχή και 
πραγματοποιεί διαβουλεύσεις με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως με τους 
υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων και με 
ομάδες καταναλωτών.

Τα χαρακτηριστικά θρεπτικών συστατικών 
βασίζονται σε επιστημονικές γνώσεις 
σχετικά με τη διατροφή και δίαιτα και τη 
σχέση τους με την υγεία. Για τον ορισμό 
των χαρακτηριστικών θρεπτικών 
συστατικών, η Επιτροπή συμβουλεύεται 
την Αρχή και πραγματοποιεί 
διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
ιδίως με τους υπεύθυνους επιχειρήσεων 
τροφίμων και με ομάδες καταναλωτών.

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

Ειδικές εξαιρέσεις από την υποχρέωση να 
τηρούνται τα χαρακτηριστικά θρεπτικών 
συστατικών για τη χρήση ισχυρισμών για 
τις θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες και 
τροποποιήσεις για να λαμβάνονται υπόψη 
οι σχετικές επιστημονικές εξελίξεις 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 
2.
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Αιτιολόγηση
Η χρήση χαρακτηριστικών θρεπτικών συστατικών ή παρόμοιων συστημάτων σε διάφορες 
χώρες, κατέδειξε ότι τα συστήματα αυτά απαιτούν εκτενείς διαβουλεύσεις και ότι χρειάζεται να 
παρέλθουν πολλά έτη για την ανάπτυξή τους. Από την εμπειρία αυτή συνάγεται ότι οι 18 μήνες 
αποτελούν πολύ μικρή χρονική περίοδος και ως εκ τούτου προτείνουμε 24 μήνες.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό τα χαρακτηριστικά θρεπτικών συστατικών να εδραιώνονται σε 
σταθερές επιστημονικές βάσεις και για τον λόγο αυτό η γνώμη της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων αποτελεί την ελάχιστη απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω 
ανάπτυξη των χαρακτηριστικών θρεπτικών συστατικών. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια 
των Τροφίμων πρέπει να λάβει υπόψη τη συμβολή όλων των θρεπτικών ουσιών που υπάρχουν 
σε ειδικό τρόφιμο ή κατηγορία τροφίμων και να συμπεριλάβει στις παρατηρήσεις της τον ρόλο 
των ειδικών τροφίμων ή κατηγοριών τροφίμων στη συνολική διαιτολογική σύνθεση.

Τροπολογία 14
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 
ιδιοτήτων που αναφέρονται στη μείωση 
των λιπαρών, κορεσμένων λιπαρών οξέων, 
trans-λιπαρών οξέων και σακχάρων, 
αλάτων/νατρίου, επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούνται χωρίς αναφορά στο 
ειδικό κριτήριο για τη θρεπτική αξία για 
την οποία παρέχεται η ένδειξη με την 
προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με τους 
όρους του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 15
Άρθρο 5, παράγραφος 1, σημείο α)

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

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

Για να υπάρχει συνέπεια με το άρθρο 4.

Τροπολογία 16
Άρθρο 5, παράγραφος 1, σημείο β)

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

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

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει συνέπεια με το άρθρο 4.

Τροπολογία 17
Άρθρο 5, παράγραφος 1, σημείο 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 
άλλης μορφής ουσία για την οποία 
χρησιμοποιείται ο ισχυρισμός είναι σε 
μορφή που είναι μπορεί να αφομοιωθεί 
από το σώμα·

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει συνέπεια με το άρθρο 4.

Τροπολογία 18
Άρθρο 5, παράγραφος 1, σημείο 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 

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

σημαντική ποσότητα που θα προκαλέσει 
την ισχυριζόμενη θρεπτική ή φυσιολογική 
επίδραση σύμφωνα με γενικώς αποδεκτά 
επιστημονικά δεδομένα.

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει συνέπεια με το άρθρο 4.

Τροπολογία 19
Άρθρο 10, παράγραφος 2, εισαγωγική πρόταση

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

2. Ισχυρισμοί για τις υγιεινές 
ιδιότητες επιτρέπονται μόνο εφόσον στην 
επισήμανση ή, ελλείψει επισήμανσης, 
στην παρουσίαση και τη διαφήμιση έχουν 
περιληφθεί οι ακόλουθες πληροφορίες:

Αιτιολόγηση

Σκοπός της παρούσας τροπολογίας είναι να καλυφθούν από τη νομοθεσία και τυχόν προϊόντα 
που δεν έχουν επισήμανση.

Τροπολογία 20
Άρθρο 11

Υπαινισσόμενοι ισχυρισμοί για τις υγιεινές 
ιδιότητες

Περιορισμοί στη χρήση ορισμένων 
ισχυρισμών για τις υγιεινές ιδιότητες

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

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

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

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

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

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

(γ) με επιφύλαξη της οδηγίας 
96/8/ΕΚ, ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά 
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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.

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

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

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

γ) με επιφύλαξη της οδηγίας 96/8/ΕΚ, 
ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά σε 
αδυνάτισμα ή σε έλεγχο βάρους ή σε 
μείωση της αίσθησης πείνας ή σε 
αύξηση της αίσθησης κορεσμού ή σε 
μείωση της διαθέσιμης ενέργειας από 
τη δίαιτα.

3. Οι ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά σε 
συμβουλές ιατρών ή άλλους 
επαγγελματίες στο χώρο της υγείας, ή 
σε επαγγελματικές ενώσεις ή 
ιδρύματα, ή ενώσεις αγαθοεργίας 
(εθελοντισμός) πρέπει να χορηγούνται 
μόνο στην περίπτωση κατά την 
οποία:

α) ο ισχυρισμός προέρχεται από 
οργάνωση αναγνωρισμένη από 
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εθνικές ή κοινοτικές αρχές·
β) υπάρχει γραπτή συμφωνία ανάμεσα 

στα δύο μέρη 
γ) οι λεπτομέρειες των κύριων σημείων 

της σύστασης δημοσιεύονται κατά 
τρόπο που προσφέρει εύκολη 
πρόσβαση στον ενδιαφερόμενο (για 
παράδειγμα, στις ιστοθέσεις των 
αναγνωρισμένων επιχειρήσεων και 
οργανώσεων)

4. Όπου κρίνεται σκόπιμο, η Επιτροπή, 
κατόπιν διαβουλεύσεως με την Αρχή, 
τη βιομηχανία τροφίμων και τις
ενώσεις καταναλωτών, δημοσιεύει 
λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές 
για την εφαρμογή της παραγράφου 2.

Αιτιολόγηση

Στον παρόντα κανονισμό προβλέπονται οι ισχυρισμοί για τις θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες 
που έχουν αποδειχθεί επιστημονικά και έχουν υποστεί επιτυχώς την αξιολόγηση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Δεδομένης της μεγάλης ποικιλίας των διαθέσιμων τροφίμων είναι απίθανο να υπάρχει ένα μόνο 
τρόφιμο ως μοναδική πηγή μίας βασικής θρεπτικής ουσίας ή ενός σημαντικού θρεπτικού 
συστατικού. Προς τούτο, οι ισχυρισμοί που δημιουργούν την εντύπωση ότι η υγεία μπορεί να 
επηρεαστεί από τη μη κατανάλωση ενός συγκεκριμένου τροφίμου πρέπει να θεωρούνται ως 
παραπλανητικοί για τον καταναλωτή.

Οι ισχυρισμοί οι οποίοι κάνουν αναφορά σε γενικά, μη προσδιοριζόμενα οφέλη, σε ψυχολογικές 
λειτουργίες και σε λειτουργίες συμπεριφοράς, όπως και οι ισχυρισμοί οι οποίοι παραπέμπουν 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, θα πρέπει να εγκρίνονται όπως 
προβλέπεται στα άρθρα 10, παράγραφος 1 και 13, παράγραφος 1.

Η έρευνα σήμερα βρίσκεται στην πρωτοπορία και, ως εκ τούτου, η απαγόρευση ισχυρισμών που 
θα μπορούσαν να αποδειχθούν επιστημονικά θα υπονόμευε τόσο τις προσπάθειες προς την 
επίτευξη των επιστημονικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και την ικανότητα της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας τροφίμων να προχωρεί σε καινοτόμες αλλαγές. Επιπλέον, θα 
στερούσε από τον ευρωπαίο πολίτη την πρόσβαση σε εναλλακτικές επιλογές υγιεινής οι οποίες 
θα ενίσχυαν τις διαιτολογικές του συνήθειες.

Αποτελεί κοινή πρακτική σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους ιατρούς και 
τους λοιπούς επαγγελματίες στον τομέα της υγιεινής ή τις επαγγελματικές τους ενώσεις και τις 
άλλες οργανώσεις εθελοντισμού να υποστηρίζουν κάποιους συγκεκριμένους ισχυρισμούς.
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Η πρακτική αυτή θα πρέπει να επιτραπεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο υπό την 
προϋπόθεση ότι η συνεργασία των επαγγελματιών και/ή των οργανώσεων θα σέβεται τα 
ακόλουθα κριτήρια:

1/ Οι επαγγελματίες και/ή οι οργανώσεις θα είναι αναγνωρισμένες από τις αρμόδιες αρχές του 
ενδιαφερόμενου κράτους μέλους·
2/ θα υπάρχει γραπτή συμφωνία ανάμεσα στα δύο μέρη·
3/ Οι λεπτομέρειες των κύριων σημείων της σύστασης θα διατίθενται δημοσίως.

Τροπολογία 21
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. 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 χωρίς αυτοί να υπόκεινται 
στη διαδικασία εγκρίσεως που 
προβλέπεται στα άρθρα 14-17, εφόσον 
συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο που 
παρέχεται στην παράγραφο 2α.

Αιτιολόγηση

Παρέχεται η διευκρίνιση ότι σε περίπτωση τέτοιας μορφής ισχυρισμών δεν προβλέπεται η 
διαδικασία εγκρίσεως (άρθρα 14-17), αλλά απλή κοινοποίηση.

Τροπολογία 22
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 ισχυρισμούς, 
όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 το 
αργότερο έως ... [τελευταία ημέρα του μήνα 
έγκρισης του παρόντος κανονισμού + 1 
έτος].

Ύστερα από διαβούλευση με την Αρχή, η 
Επιτροπή θεσπίζει, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 23, 
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κοινοτικό κατάλογο επιτρεπόμενων 
ισχυρισμών, όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, οι οποίοι περιγράφουν το 
ρόλο μιας θρεπτικής ή άλλης ουσίας 
σχετικά με την ανάπτυξη, την εξέλιξη και 
τις συνήθεις λειτουργίες του σώματος το 
αργότερο έως ... [τελευταία ημέρα του 
μήνα έγκρισης του παρόντος κανονισμού 
+ 3 έτη].
Τροποποιήσεις ως προς τον κατάλογο 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 23, με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής ή ύστερα 
από αίτημα ενός κράτους μέλους. 

Τροπολογία 23
Άρθρο 12, παράγραφος 2 α (νέα)

2α. Κατόπιν διαβουλεύσεως με την 
Αρχή, η Επιτροπή , το αργότερο έως ... 
[τελευταία ημέρα του μήνα έγκρισης του 
παρόντος κανονισμού + 3 έτη], εγκρίνει, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο 23, τον κοινοτικό 
κατάλογο των επιτρεπόμενων ισχυρισμών 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, όπου 
περιγράφεται ο ρόλος μίας θρεπτικής ή 
άλλης μορφής ουσίας για την ανάπτυξη 
του οργανισμού και των φυσιολογικών 
λειτουργιών του και αναφέρονται όλες οι 
απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χρήση 
αυτών των ισχυρισμών.

Αιτιολόγηση

Για να διευκρινιστεί ότι ένας ισχυρισμός πρέπει να χρησιμοποιείται εντός συγκεκριμένου 
πλαισίου.

Τροπολογία 24
Άρθρο 12, παράγραφος 2 β (νέα)
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2β. Οι τροποποιήσεις στον κατάλογο 
εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 23 με 
πρωτοβουλία της Επιτροπής αφού 
προηγηθεί διαβούλευση με την Αρχή ή 
κατόπιν σχετικής αιτήσεως από κράτος 
μέλος.

Αιτιολόγηση

Για να διευκρινιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων πρέπει να καλείται 
να εκφέρει τη γνώμη της.

Τροπολογία 25
Άρθρο 12, παράγραφος 3

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

Διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Πρβλ. προσθήκη στο άρθρο 26.

Τροπολογία 26
Άρθρο 14, παράγραφος 1

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

1. Για τη λήψη έγκρισης, όπως 
αναφέρεται στο άρθρο 10 παρ. 1, πρέπει να 
υποβληθεί αίτηση σύμφωνα με όσα 
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προβλέπονται στις παραγράφους που 
ακολουθούν.

Η αρχή:
(α) γνωστοποιεί την παραλαβή της 
αίτησης, γραπτώς, εντός 14 ημερών από 
τη λήψη της. Στη γνωστοποίηση 
αναφέρεται η ημερομηνία παραλαβής της 
αίτησης·
(β) ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση 
τα κράτη μέλη και την Επιτροπή για την 
αίτηση και τους διαβιβάζει την αίτηση 
καθώς και κάθε συνοδευτική πληροφορία 
που έχει υποβάλει ο αιτών·
(γ) δημοσιοποιεί σύνοψη του 
φακέλου, όπως αναφέρεται στην 
παράγραφο 3 στοιχείο (στ).

Τροπολογία 27
Άρθρο 14, παράγραφος 1 α (νέα)

1α. Η αίτηση διαβιβάζεται στην 
αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους

α) Η αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους:

i) γνωστοποιεί την παραλαβή των 
αιτήσεων, γραπτώς, εντός 14 
ημερών από τη λήψη τους. Στη 
γνωστοποίηση αναφέρεται η 
ημερομηνία παραλαβής της 
αίτησης·

ii) ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την 
Αρχή σχετικά με την αίτηση·

iii) διαβιβάζει την αίτηση καθώς και 
κάθε συνοδευτική πληροφορία που 
έχει υποβάλει ο αιτών στην Αρχή.

β) Η Αρχή:
i) ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τα 

κράτη μέλη και την Επιτροπή για 
την αίτηση και τους διαβιβάζει την 
αίτηση καθώς και κάθε συνοδευτική 
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πληροφορία που έχει υποβάλει ο 
αιτών·

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

Αιτιολόγηση

Στην τροπολογία εξετάζεται πιο λεπτομερώς η διαδικασία εγκρίσεως και επιδιώκεται ο 
εντοπισμός των δυσχερειών των ΜΜΕ που δεν είναι σε θέση να μεταφράζουν τους ισχυρισμούς 
στις διάφορες γλώσσες. Ανατίθεται στην Επιτροπή το καθήκον να προωθήσει προτάσεις προς 
αυτή την κατεύθυνση.

Τροπολογία 28
Άρθρο 14, παράγραφος 2 σημείο (β)

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

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

Αιτιολόγηση

Στην τροπολογία εξετάζεται πιο λεπτομερώς η διαδικασία εγκρίσεως και επιδιώκεται ο 
εντοπισμός των δυσχερειών των ΜΜΕ που δεν είναι σε θέση να μεταφράζουν τους ισχυρισμούς 
στις διάφορες γλώσσες. Ανατίθεται στην Επιτροπή το καθήκον να προωθήσει προτάσεις προς 
αυτή την κατεύθυνση.

Τροπολογία 29
Άρθρο 14, παράγραφος 2 σημείο (ε)

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

(ε) πρόταση για τη διατύπωση, σε όλες 
τις κοινοτικές γλώσσες, του ισχυρισμού για 
τις υγιεινές ιδιότητες για τον οποίο ζητείται 
έγκριση, συμπεριλαμβανομένων, ανάλογα 
την περίπτωση, ειδικών προϋποθέσεων 
χρήσης· είναι δυνατό να αποφασισθούν 
ειδικά απλουστευτικά μέτρα για τις ΜΜΕ
σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται στο άρθρο. 23, παράγραφος 
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2·

Τροπολογία 30
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 καθορίζει και δημοσιεύει 
λεπτομερείς οδηγίες για την υποστήριξη 
των αιτούντων στην προετοιμασία και την 
υποβολή των αιτήσεων.

Τροπολογία 31
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 
οφείλει να σεβαστεί το χρονικό όριο των 
έξι 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.

Τροπολογία 32
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 ή κάποια αρμόδια αρχή 
κράτους μέλους που ενεργεί μέσω αυτής
μπορεί, όπου ενδείκνυται, να ζητήσει από 
τον αιτούντα την υποβολή των στοιχείων 
που συνοδεύουν την αίτηση εντός ενός 
ορισμένου χρονικού ορίου.
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Τροπολογία 33
Άρθρο 19

Προστασία δεδομένων Ο εμπιστευτικός χαρακτήρας και η 
προστασία των δεδομένων και σεβασμός 
των κεκτημένων δικαιωμάτων
α) Ο εμπιστευτικός χαρακτήρας των

δεδομένων
1. Ο κάτοχος της έγκρισης μπορεί να 
υποδείξει ποια από τα στοιχεία που 
υποβλήθηκαν βάσει του παρόντος 
κανονισμού επιθυμεί να εξετασθούν με 
εμπιστευτικό τρόπο εφόσον κρίνει ότι η 
διάδοσή τους θα μπορούσε να βλάψει 
σημαντικά την ανταγωνιστικότητά του. 
Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να 
παρέχεται επαληθεύσιμη αιτιολόγηση.
2. Η Επιτροπή, κατόπιν 
διαβουλεύσεως με τον αιτούντα, 
καθορίζει ποια από τα στοιχεία, εκτός 
από εκείνα που ορίζονται στην 
παράγραφο 3, θα μπορούσαν να 
παραμείνουν εμπιστευτικά και 
ενημερώνει τον αιτούντα σχετικά με την 
απόφασή της.
3. Δεν θεωρούνται εμπιστευτικού 
χαρακτήρα οι ακόλουθες πληροφορίες:
i) το όνομα και τα ουσιαστικά 
χαρακτηριστικά του τροφίμου που 
αναφέρει τις σχετιζόμενες με την υγεία 
ιδιότητές του·
ii) τα πορίσματα των μελετών οι 
οποίες, αναλόγως των περιπτώσεων, 
πραγματοποιήθηκαν επί υποδειγμάτων 
στο εργαστήριο, επί ζώων και επί 
ανθρωπίνων οργανισμών και οι οποίες 
έχουν σχέση με την αξιολόγηση των 
επιδράσεων του τροφίμου και των 
συστατικών του στην ανθρώπινη υγεία·
iii) οι μέθοδοι για την ανίχνευση ή τον 
ποσοτικό προσδιορισμό των βασικών 
χαρακτηριστικών του τροφίμου ή των 
συστατικών του, που είναι ενδεχομένως 
απαραίτητα για τους επίσημους ελέγχους.
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4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 
2, η Αρχή, κατόπιν σχετικής αιτήσεως, 
χορηγεί στην Επιτροπή και τα κράτη 
μέλη όλες τις σχετικές πληροφορίες που 
διαθέτει περιλαμβανομένων και όσων 
θεωρούνται εμπιστευτικού χαρακτήρα 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.
5. Για να εξετάσει η Αρχή τις αιτήσεις 
για την πρόσβαση στα έγγραφα που έχει 
στη διάθεσή της, εφαρμόζει τις αρχές του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για 
την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Συμβουλίου και της Επιτροπής 1.
6. Τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και η 
Αρχή διατηρούν ως εμπιστευτικές όλες 
τις πληροφορίες που έχουν κριθεί 
εμπιστευτικού χαρακτήρα σύμφωνα με 
την παράγραφο 2, με εξαίρεση των 
στοιχείων εκείνων που πρέπει να 
δημοσιεύονται για να προστατευθεί η 
ανθρώπινη υγεία. Τα κράτη μέλη 
εξετάζουν τις αιτήσεις για την πρόσβαση 
στα έγγραφα οι οποίες παραλαμβάνονται 
βάσει του παρόντος κανονισμού σύμφωνα 
με το άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1049/2001.
7. Εάν ένας αιτών αποσύρει ή έχει ήδη 
αποσύρει μία αίτηση, τα κράτη μέλη, η 
Επιτροπή και η Αρχή τηρούν τον 
εμπιστευτικό χαρακτήρα των εμπορικών 
και βιομηχανικών πληροφοριών, των 
πληροφοριών που αφορούν την έρευνα 
και ανάπτυξη, καθώς και εκείνων για τον 
εμπιστευτικό χαρακτήρα των οποίων 
Επιτροπή και αιτών διαφωνούν.
β) Προστασία των δεδομένων

1. Τα επιστημονικά δεδομένα και άλλες 
πληροφορίες στο φάκελο έγκρισης που 
απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 14 
παράγραφος 2 δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν προς όφελος επόμενου 
αιτούντος για περίοδο επτά ετών από την 
ημερομηνία έγκρισης, εκτός αν ο επόμενος

1. Τα επιστημονικά δεδομένα και άλλες 
πληροφορίες στο φάκελο έγκρισης 
σύμφωνα με το άρθρο 10 τα οποία δεν 
προστατεύονται σύμφωνα με το άρθρο 
19, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς 
όφελος επόμενου αιτούντος για περίοδο 
επτά ετών από την ημερομηνία έγκρισης, 
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αιτών έχει συμφωνήσει με τον 
προηγούμενο αιτούντα για τη χρήση αυτών 
των δεδομένων και πληροφοριών, όταν:

εκτός αν ο έτερος αιτών έχει συμφωνήσει 
με τον προηγούμενο αιτούντα για τη χρήση 
αυτών των δεδομένων και πληροφοριών.

(α) τα επιστημονικά δεδομένα και άλλες 
πληροφορίες έχουν χαρακτηριστεί ως 
βιομηχανική ιδιοκτησία από τον 
προηγούμενο αιτούντα κατά τη χρονική 
στιγμή της προηγούμενης αίτησης και

2. Με τη λήξη της επταετούς περιόδου, 
τα αποτελέσματα όλων ή μέρους των 
αξιολογήσεων που έχουν 
πραγματοποιηθεί επί τη βάσει των 
επιστημονικών στοιχείων και των 
πληροφοριών που περιλαμβάνονται στον 
φάκελο της αιτήσεως μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από την Αρχή προς 
όφελος άλλου αιτούντος.

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

γ) Σεβασμός των κεκτημένων 
δικαιωμάτων

Η υποβολή μίας αιτήσεως, η δήλωση 
παραλαβής της ή η χορήγηση εγκρίσεως 
για έναν ισχυρισμό πραγματοποιούνται με 
την επιφύλαξη τυχόν δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας που θα 
μπορούσε να έχει ο αιτών επ' αυτού του 
ισχυρισμού ή επί τη βάσει των 
επιστημονικών στοιχείων ή των 
πληροφοριών που περιλαμβάνονται στον 
φάκελο της αιτήσεως. Τα δικαιώματα 
αυτά λαμβάνονται υπόψη σύμφωνα με 
την κοινοτική νομοθεσία ή τις σχετικές 
διατάξεις της νομοθεσίας κράτους μέλους 
εφόσον αυτές δεν αντικρούονται με το 
κοινοτικό δίκαιο.
____________________
1 ΕΕ L 145, 31.05.2001, σελ. 43.
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Αιτιολόγηση

Για να παρασχεθούν κίνητρα στις ερευνητικές επενδύσεις, να προαχθεί η καινοτομία και να 
εξασφαλισθεί ο θεμιτός ανταγωνισμός, απαιτείται η κατάλληλη και επαρκής προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Οι υποψήφιοι πρέπει να μπορούν να υποδεικνύουν, υπό 
τον όρο ότι θα υπάρχει επαρκής αιτιολόγηση και συμφωνία της Επιτροπής, ποιες πληροφορίες 
πρέπει να παραμείνουν απόρρητες επειδή η πιθανή δημοσίευσή τους θα μπορούσε να βλάψει 
σημαντικά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του αιτούντος. Εάν ένας αιτών αποσύρει την αίτησή 
του, τα κράτη μέλη, η Επιτροπή και η Αρχή πρέπει να διατηρήσουν τον εμπιστευτικό χαρακτήρα 
των εμπορικών και βιομηχανικών πληροφοριών που έχουν λάβει. Η χρήση επιστημονικών 
στοιχείων και άλλων πληροφοριών που εμφαίνονται στην αίτηση και προστατεύονται βάσει του 
άρθρου 19, δεν πρέπει να επιτρέπεται σε άλλους αιτούντες για μία περίοδο επτά ετών, εκτός εάν 
ο προηγούμενος αιτών έχει δώσει την έγκρισή του για την χρήση αυτή.

Τροπολογία 34
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 κατά την 
ημερομηνία εκπνοής του, 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 χορηγούνται από την 
ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του 
παρόντος κανονισμού μέχρι της 
εγκρίσεως του καταλόγου σύμφωνα με το 
άρθρο 12, παράγραφος 2α, υπ' ευθύνη 
των επιχειρήσεων στον τομέα των 
τροφίμων, εφόσον συμμορφούνται προς 
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τον παρόντα κανονισμό και προς τις 
εφαρμοστέες κανονιστικές ρυθμίσεις των 
κρατών μελών και με την επιφύλαξη της 
εγκρίσεως των μέτρων προστασίας 
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 νομοθετικέ διατάξεις για 
τα τρόφιμα, για τις κατηγορίες τροφίμων 
και για τα συστατικά τροφίμων την 
ημέρα που τίθεται σε ισχύ ο παρών 
κανονισμός, μπορούν να εξακολουθούν να 
χρησιμοποιούνται υπό τον όρο 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.

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να καθορισθεί μία μεταβατική περίοδος διάρκειας 18 μηνών. Η πώληση 
προϊόντων διατροφής που έχουν τεθεί στο εμπόριο πριν από την έναρξη ισχύος του 
Κανονισμού, θα πρέπει να επιτρέπεται χωρίς εμπόδια μέχρι τη λήξη της περιόδου διάρκειας 
ζωής των προϊόντων αυτών σύμφωνα με όσα έχουν ήδη καθορισθεί από άλλες νομοθετικές 
πράξεις. Το άρθρο αυτό προβλέπει ένα ακόμη μέτρο στο πλαίσιο των μεταβατικών ρυθμίσεων 
για τους ισχυρισμούς που έχουν ήδη τεθεί νομίμως στο εμπόριο και δεν υπάρχουν στον 
κοινοτικό κατάλογο βάσει του άρθρου 12 και, ως εκ τούτου, έχουν ανάγκη από ειδική έγκριση. 
Μπορεί να απαιτηθούν αρκετοί μήνες για την προσαρμογή της επισήμανσης της συσκευασίας 
και των άλλων υλικών των προϊόντων διατροφής. Τα χρονικά όρια για την εκτέλεση πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τόσο τα προϊόντα με περιορισμένο χρόνο ζωής, για τα οποία τυχόν 
τροποποιήσεις στη συσκευασία και άλλες πιθανές αλλαγές μπορεί να απαιτήσουν αρκετούς 
μήνες, όσο και τα προϊόντα μεγάλου χρόνου ζωής τα οποία είναι ήδη συσκευασμένα την 
ημερομηνία δημοσιεύσεως του Κανονισμού.

Τροπολογία 35
Παράρτημα, Τμήμα "ΧΑΜΗΛΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑ" παράγραφος 1

Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο έχει χαμηλή 
ενεργειακή αξία καθώς και κάθε 
ισχυρισμός που έχει το ίδιο νόημα για τον 

Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο έχει χαμηλή 
ενεργειακή αξία καθώς και κάθε 
ισχυρισμός που έχει το ίδιο νόημα για τον 
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καταναλωτή, μπορεί να γίνει μόνο όταν το 
προϊόν περιέχει λιγότερες από 40 kcal (170 
kJ)/100g και λιγότερες από 20kcal 
(80kJ)/100ml.

καταναλωτή, μπορεί να γίνει μόνο όταν το 
προϊόν περιέχει όχι περισσότερες από 40 
kcal (170 kJ)/100g (στερεά) και όχι 
περισσότερες από 20kcal (80kJ)/100ml 
(υγρά) εκτός της περιπτώσεως που το 
τρόφιμο είναι επιτραπέζια γλυκαντική 
ύλη.

Αιτιολόγηση

Οι επιτραπέζιες γλυκαντικές ύλες παρασκευάζονται για να χρησιμοποιηθούν σε πολύ μικρές 
ποσότητες από τους καταναλωτές, πολύ μικρότερες των 100 γραμμαρίων ή, για παράδειγμα, 
υπό μορφή δισκίων ως γλυκαντικής ουσίας για τον καφέ. Η υψηλή γλυκαντική ισχύς των 
επιτραπέζιων γλυκαντικών υλών καθιστά τη μέτρηση που βασίζεται σε μονάδες των 100 
γραμμαρίων (ή 100 χιλιοστολίτρων) άνευ σημασίας και παραπλανητική για τους καταναλωτές. 
Ενώ τα 100 γραμμάρια ή 100 χιλιοστόλιτρα γλυκαντικών υλών μπορούν να έχουν μία 
"φυσιολογική" ενεργειακή αξία και υδατάνθρακες μέχρι 400 kcal, ένα μικρό δισκίο δεν θα έχει 
πάνω από 0,2 kcal. Ένας καταναλωτής δεν θα ,μπορούσε και δεν θα ήθελε ποτέ να 
χρησιμοποιήσει αυτή την ειδική μορφή προϊόντος διατροφής σε ποσότητες των 100 γραμμαρίων 
ή 100 χιλιοστολίτρων (σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό θα ισοδυναμούσε με περίπου 2 000 
δισκία επιτραπέζιων γλυκαντικών υλών). Θα πρέπει λοιπόν να μην αναφερόμαστε σε τέτοιες 
μονάδες μετρήσεως όταν εξετάζουμε αυτή την κατηγορία τροφίμων. Οι επιτραπέζιες 
γλυκαντικές ύλες είναι ειδικά σχεδιασμένα παρασκευαζόμενα τρόφιμα χαμηλής ενεργειακής 
αξίας ή χωρίς θερμίδες και ως τέτοια θα πρέπει να παρουσιάζονται στον τελικό καταναλωτή (σε 
πολλά κράτη μέλη οι παρασκευαστές γλυκαντικών υλών πράγματι επισημαίνουν τα προϊόντα 
τους και με ετικέτες σε μονάδες μετρήσεως βασιζόμενες σε 100 γραμμάρια, και με πίνακες ανά 
μονάδα, π.χ. περιεκτικότητα σε χιλιοθερμίδες (kcal) ανά δισκίο, όπου εμφαίνεται ότι κάθε 
μονάδα, αυτό δηλαδή που καταναλώνουν στην ουσία οι καταναλωτές, έχει μόνο από 0 έως 2 
kcal. Ως εκ τούτου, θεωρείται απολύτως νόμιμο να υπάρχει για τις επιτραπέζιες γλυκαντικές 
ύλες ο ισχυρισμός “χαμηλής ενεργειακής αξίας” ή, στην περίπτωση των δισκίων και των 
γλυκαντικών υλών σε υγρή μορφή να υπάρχει ο ισχυρισμός “χωρίς θερμίδες”.

Τροπολογία 36
Παράρτημα, Τμήμα "ΧΩΡΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑ" 

Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο είναι χωρίς 
ενεργειακή αξία καθώς και κάθε 
ισχυρισμός που έχει το ίδιο νόημα για τον 
καταναλωτή, μπορεί να γίνει μόνο όταν το 
προϊόν περιέχει λιγότερες από 4kcal 
(17kJ)/100ml.

Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο είναι χωρίς 
ενεργειακή αξία καθώς και κάθε 
ισχυρισμός που έχει το ίδιο νόημα για τον 
καταναλωτή, μπορεί να γίνει μόνο όταν το 
προϊόν περιέχει όχι περισσότερες από 
4kcal (17kJ)/100ml (υγρά) ή όχι 
περισσότερες από 8 kcal/100ml (στερεά) 
εκτός της περιπτώσεως που το τρόφιμο 
είναι επιτραπέζια γλυκαντική ύλη.
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Αιτιολόγηση

Οι επιτραπέζιες γλυκαντικές ύλες παρασκευάζονται για να χρησιμοποιηθούν σε πολύ μικρές 
ποσότητες από τους καταναλωτές, πολύ μικρότερες των 100 γραμμαρίων ή, για παράδειγμα, 
υπό μορφή δισκίων ως γλυκαντικής ουσίας για τον καφέ. Η υψηλή γλυκαντική ισχύς των 
επιτραπέζιων γλυκαντικών υλών καθιστά τη μέτρηση που βασίζεται σε μονάδες των 100 
γραμμαρίων (ή 100 χιλιοστολίτρων) άνευ σημασίας και παραπλανητική για τους καταναλωτές. 
Ενώ τα 100 γραμμάρια ή 100 χιλιοστόλιτρα γλυκαντικών υλών μπορούν να έχουν μία 
"φυσιολογική" ενεργειακή αξία και υδατάνθρακες μέχρι 400 kcal, ένα μικρό δισκίο δεν θα έχει 
πάνω από 0,2 kcal. Ένας καταναλωτής δεν θα ,μπορούσε και δεν θα ήθελε ποτέ να 
χρησιμοποιήσει αυτή την ειδική μορφή προϊόντος διατροφής σε ποσότητες των 100 γραμμαρίων 
ή 100 χιλιοστολίτρων (σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό θα ισοδυναμούσε με περίπου 2 000 
δισκία επιτραπέζιων γλυκαντικών υλών). Θα πρέπει λοιπόν να μην αναφερόμαστε σε τέτοιες 
μονάδες μετρήσεως όταν εξετάζουμε αυτή την κατηγορία τροφίμων. Οι επιτραπέζιες 
γλυκαντικές ύλες είναι ειδικά σχεδιασμένα παρασκευαζόμενα τρόφιμα χαμηλής ενεργειακής 
αξίας ή χωρίς θερμίδες και ως τέτοια θα πρέπει να παρουσιάζονται στον τελικό καταναλωτή (σε 
πολλά κράτη μέλη οι παρασκευαστές γλυκαντικών υλών πράγματι επισημαίνουν τα προϊόντα 
τους και με ετικέτες σε μονάδες μετρήσεως βασιζόμενες σε 100 γραμμάρια, και με πίνακες ανά 
μονάδα, π.χ. περιεκτικότητα σε χιλιοθερμίδες (kcal) ανά δισκίο, όπου εμφαίνεται ότι κάθε 
μονάδα, αυτό δηλαδή που καταναλώνουν στην ουσία οι καταναλωτές, έχει μόνο από 0 έως 2 
kcal. Ως εκ τούτου, θεωρείται απολύτως νόμιμο να υπάρχει για τις επιτραπέζιες γλυκαντικές 
ύλες ο ισχυρισμός “χαμηλής ενεργειακής αξίας” ή, στην περίπτωση των δισκίων και των 
γλυκαντικών υλών σε υγρή μορφή να υπάρχει ο ισχυρισμός “χωρίς θερμίδες”.

Τροπολογία 37
Παράρτημα, νέο τμήμα μετά το τμήμα "ΧΩΡΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑ" 

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΑΚΟΡΕΣΤΑ ΛΙΠΑΡΑ
Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο έχει υψηλή 
περιεκτικότητα σε ακόρεστα λιπαρά και 
κάθε ισχυρισμός που έχει το ίδιο νόημα 
για τον καταναλωτή μπορεί να γίνει μόνο 
όταν τουλάχιστον το 70% των λιπαρών 
οξέων που υπάρχουν στο προϊόν 
προέρχεται από ακόρεστα λιπαρά.
Στην περίπτωση των τροφίμων τα οποία 
είναι εκ φύσεως υψηλής περιεκτικότητας 
σε ακόρεστα λιπαρά, ο όρος "φυσικό" 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αρχή του 
ισχυρισμού.
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή, που αποσκοπεί στην προσθήκη νέου ισχυρισμού, βασίζεται στον ρόλο που 
έχει πλέον αναγνωρισθεί στα λιπαρά στα πλαίσια μίας δίαιτας και έχει ως στόχο να εντοπίσει 
την ύπαρξη ουσιαστικών διαφορών ανάμεσα στα διάφορα λιπαρά σε ό,τι αφορά την ποιότητα 
και την θρεπτική αξία. Έχει πράγματι αναγνωρισθεί ότι τα λιπαρά υψηλής περιεκτικότητας σε 
ακόρεστα λιπαρά οξέα έχουν ευεργετική επίδραση στη διατροφή του ανθρώπου, ιδίως στις 
δίαιτες εκείνες που αντικαθιστούν τα κορεσμένα ή στερεά λιπαρά. Προς τούτο, είναι σημαντικό 
να παρέχονται στον καταναλωτή πληροφορίες σχετικές με την ποιότητα των λιπαρών μαζί με τα 
στοιχεία που προβλέπονται ήδη σε ό,τι αφορά τις ποσότητες.

Τροπολογία 38
Παράρτημα, νέο τμήμα β μετά το τμήμα "ΧΩΡΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑ" 

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΜΟΝΟΑΚΟΡΕΣΤΑ ΛΙΠΑΡΑ
Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο έχει υψηλή 
περιεκτικότητα σε μονοακόρεστα λιπαρά 
και κάθε ισχυρισμός που έχει το ίδιο 
νόημα για τον καταναλωτή μπορεί να 
γίνει μόνο όταν τουλάχιστον το 45% των 
λιπαρών οξέων που υπάρχουν στο προϊόν 
προέρχεται από μονοακόρεστα λιπαρά.
Στην περίπτωση των τροφίμων τα οποία 
είναι εκ φύσεως υψηλής περιεκτικότητας 
σε μονοακόρεστα λιπαρά, ο όρος 
"φυσικό" μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 
αρχή του ισχυρισμού.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή, που αποσκοπεί στην προσθήκη νέου ισχυρισμού, βασίζεται στον ρόλο που 
έχει πλέον αναγνωρισθεί στα λιπαρά στα πλαίσια μίας δίαιτας. Στην έκθεσή της που δημοσίευσε 
πρόσφατα η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας αναγνωρίζει ότι, όταν τα μονοακόρεστα λιπαρά 
αντικαθιστούν τα κορεσμένα λιπαρά, μειώνεται τόσο η ολική χοληστερίνη όσο και η 
χοληστερίνη LDL. Προς τούτο, είναι σημαντικό να παρέχονται στον καταναλωτή πληροφορίες 
σχετικές με την ποιότητα των λιπαρών μαζί με τα στοιχεία που προβλέπονται ήδη σε ό,τι αφορά 
τις ποσότητες.

Τροπολογία 39
Παράρτημα, νέο τμήμα γ μετά το τμήμα "ΧΩΡΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑ" 
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ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ 
ΠΟΛΥΑΚΟΡΕΣΤΑ ΛΙΠΑΡΑ
Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο έχει υψηλή 
περιεκτικότητα σε πολυακόρεστα λιπαρά 
και κάθε ισχυρισμός που έχει το ίδιο 
νόημα για τον καταναλωτή μπορεί να 
γίνει μόνο όταν τουλάχιστον το 45% των 
λιπαρών οξέων που υπάρχουν στο προϊόν 
προέρχεται από πολυακόρεστα λιπαρά.
Στην περίπτωση των τροφίμων τα οποία 
είναι εκ φύσεως υψηλής περιεκτικότητας 
σε πολυακόρεστα λιπαρά, ο όρος 
"φυσικό" μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 
αρχή του ισχυρισμού.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή, που αποσκοπεί στην προσθήκη νέου ισχυρισμού, βασίζεται στον ρόλο που 
έχει πλέον αναγνωρισθεί στα λιπαρά στα πλαίσια μίας δίαιτας και έχει ως στόχο να εντοπίσει 
την ύπαρξη ουσιαστικών διαφορών ανάμεσα στα διάφορα λιπαρά σε ό,τι αφορά την ποιότητα 
και την θρεπτική αξία. Προς τούτο, είναι σημαντικό να παρέχονται στον καταναλωτή 
πληροφορίες σχετικές με την ποιότητα των λιπαρών μαζί με τα στοιχεία που προβλέπονται ήδη 
σε ό,τι αφορά τις ποσότητες. Στην περίπτωση πολυακορέστων λιπαρών, οι νομοθεσίες πολλών 
κρατών μελών και οι κώδικες ορθής πρακτικής προωθούν την κατανάλωση στον πληθυσμό, 
προτείνοντας μέσο επίπεδο της τάξεως του 45%.

Τροπολογία 40
Παράρτημα, νέο τμήμα δ μετά το τμήμα "ΧΩΡΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΑ" 

ΠΗΓΗ OMEGA 3
Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο είναι μία 
πηγή omega 3, και κάθε ισχυρισμός που 
έχει το ίδιο νόημα για τον καταναλωτή 
μπορεί να γίνει μόνο όταν πληρούται 
τουλάχιστον μία από τις παρακάτω 
προϋποθέσεις:
- ελάχιστη περιεκτικότητα 0,3 

γραμμαρίων σε λινολεϊκό οξύ ανά 100 
γραμμάρια /100 χιλιοστόλιτρα του 
προϊόντος·

- ελάχιστη περιεκτικότητα 30 
χιλιοστογραμμαρίων σε omega 3 
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μακράς αλύσου ανά 100 γραμμάρια 
/100 χιλιοστόλιτρα του προϊόντος·

υπό τον όρο ότι τουλάχιστον το 15% της 
διαιτολογικής συστάσεως της ΠΟΥ ή των 
περιφερειακών ή εθνικών αρχών 
ικανοποιείται με τη μέση ημερήσια δόση 
του προϊόντος.

Αιτιολόγηση

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας συνιστά την αύξηση της χρήσης του α-λινολεϊκού οξέος. 
Πολλές διαιτολογικές κατευθυντήριες γραμμές σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο συνιστούν την 
αύξηση της ληπτέας δόσης λιπαρών οξέων omega 3.

Τροπολογία 41
Παράρτημα, τμήμα "ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΑΚΧΑΡΑ" 

Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο δεν περιέχει 
πρόσθετα σάκχαρα καθώς και κάθε 
ισχυρισμός που έχει το ίδιο νόημα για τον 
καταναλωτή, μπορεί να γίνει μόνο όταν το 
προϊόν δεν περιέχει πρόσθετους 
μονοσακχαρίτες και δισακχαρίτες ή άλλο 
τρόφιμο που χρησιμοποιείται για τις 
γλυκαντικές του ιδιότητες.

Ο ισχυρισμός ότι ένα τρόφιμο δεν περιέχει 
πρόσθετα σάκχαρα καθώς και κάθε 
ισχυρισμός που έχει το ίδιο νόημα για τον 
καταναλωτή, μπορεί να γίνει μόνο όταν το 
προϊόν δεν περιέχει πρόσθετους 
μονοσακχαρίτες και δισακχαρίτες ή άλλο 
τρόφιμο που χρησιμοποιείται για τις 
γλυκαντικές του ιδιότητες με εξαίρεση τις 
γλυκαντικές ύλες που ορίζονται στην 
οδηγία 94/35/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Αυτή η τροπολογία απαιτείται για λόγους συνέπειας με τις άλλες νομοθετικές διατάξεις.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Η υγιεινή διατροφή αποτελεί τη βάση μιας καλής υγείας. Αυτό είναι ένα μοτίβο που συχνά 
επαναλαμβάνεται καθώς παρατηρείται το ολοένα και μεγαλύτερο ενδιαφέρον το οποίο 
δείχνουν οι καταναλωτές σε ό,τι αφορά τη θρεπτική αξία των τροφίμων και έτσι, με τον 
τρόπο αυτό, υποχρεώνεται η γεωργοεπισιτιστική βιομηχανία να παρέχει στους καταναλωτές 
ακριβέστερες και λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με τα τρόφιμα που καταναλώνουν.

Η εφαρμογή μίας επισιτιστικής πολιτικής αποτελεί έναν από τους μείζονες στόχους που 
πρότεινε η Επιτροπή στο Λευκό βιβλίο για την ασφάλεια των τροφίμων (COM/1999/0719). 
Σύμφωνα με το Λευκό βιβλίο, η επισιτιστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως πρέπει να 
βασίζεται σε αυστηρούς κανόνες για την ασφάλεια των τροφίμων με τους οποίους 
προστατεύεται και προάγεται η υγεία του καταναλωτή. Αυτή η προστασία της δημόσιας 
υγείας δεν πρέπει να περιορίζεται στην ασφάλεια των τροφίμων αλλά πρέπει να επεκτείνεται 
και στη θρεπτική επίδραση των τροφίμων στον οργανισμό, αφ' ης στιγμής είναι επιστημονικά 
αποδεδειγμένο ότι η κατάλληλη και ποικίλη δίαιτα αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα καλής 
υγείας και γενικότερης ευεξίας.

Η πρόταση της Επιτροπής 

Το Ιούλιο 2003, η Επιτροπή υπέβαλε στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση 
κανονισμού σχετικά με τους ισχυρισμούς για τις θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες. Η πρόταση 
καλύπτει ισχυρισμούς σε εθελοντική βάση που αφορούν τη θρεπτική αξία των τροφίμων και 
τις ευεργετικές επιδράσεις τους στην υγεία ή την ευεξία.

Οι κύριοι στόχοι μίας κανονιστικής ρυθμίσεως για τους ισχυρισμούς είναι καταρχάς η 
προστασία των καταναλωτών και η ασφάλεια των τροφίμων και, εν συνεχεία, η εξασφάλιση 
της ελεύθερης κυκλοφορίας των προϊόντων. Ο στόχος είναι να επιτευχθεί το υψηλότερο 
δυνατό επίπεδο προστασίας της υγείας, εξασφαλίζοντας ότι τα προϊόντα είναι ασφαλή και ότι 
η επιλογή έχει γίνει επί τη βάσει ορθών πληροφοριών. Ωστόσο, οι πληροφορίες οι οποίες 
επιτρέπουν στους καταναλωτές να προβαίνουν στις σωστές επιλογές δεν διατίθενται με 
συστηματικό τρόπο και δεν είναι πάντα σαφείς και εύκολης πρόσβασης στο ευρύ κοινό.

Η Επιτροπή, δια του παρόντος κανονισμού, προτείνει τη θέσπιση ενός νέου κανονιστικού 
πλαισίου που αφορά τους ισχυρισμούς για τις θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες εγκρίνοντας:

• τη χρήση ισχυρισμών για τις θρεπτικές ιδιότητες, υπό τον όρο ότι συμμορφούνται προς 
τις διατάξεις που ορίζονται στο παράρτημα το οποίο περιλαμβάνει κατάλογο ισχυρισμών 
για τις θρεπτικές ιδιότητες και τις ειδικές προϋποθέσεις για τη χρήση τους·

• τη χρήση ισχυρισμών για τις υγιεινές ιδιότητες αφού τεθεί σε εφαρμογή η διαδικασία 
εγκρίσεως.

Η Επιτροπή προτείνει τον καθορισμό, μέσω της επιτροπολογίας, ειδικών θρεπτικών 
χαρακτηριστικών για τα τρόφιμα ή κατηγορίες τροφίμων και την έγκριση κοινοτικού 
καταλόγου ισχυρισμών για τις υγιεινές ιδιότητες, ο οποίος θα περιγράφει τον γενικότερα 
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αποδεκτό ρόλο ενός τροφίμου ή άλλης μορφής ουσίας επί τη βάσει προτάσεων που 
διαβιβάζουν τα κράτη μέλη.

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων θα εδραιώσει τον ρόλο της χάρη στην 
αναπόφευκτη συμμετοχή της στα διάφορα στάδια και διαδικασίες.

Παρατηρήσεις επί των τροπολογιών

Τα θρεπτικά χαρακτηριστικά

Η πρώτη παρατήρηση αφορά το άρθρο 4, σχετικά με τους όρους παρά με τους περιορισμούς
στη χρήση ισχυρισμών για τις θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες των τροφίμων ή ορισμένων 
κατηγοριών τροφίμων. Στο πλαίσιο αυτής της θετικής προσεγγίσεως, η καθιέρωση θρεπτικών 
χαρακτηριστικών θα γίνεται επί τη βάσει της συνολικής συνθέσεως του τροφίμου και των 
θρεπτικών ουσιών που αυτό περιέχει. Ο σκοπός είναι να παρέχονται κίνητρα στον 
καταναλωτή ώστε να ακολουθήσει μια ισορροπημένη σε θρεπτικές ουσίες δίαιτα στην οποία 
μπορεί να έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό ή, ενδεχομένως, ορισμένες ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού, περιλαμβανομένων των παιδιών. Αφαιρείται κατ’ αυτόν τον τρόπο η άμεση 
αναφορά σε ποσότητες θρεπτικών ουσιών όπως είναι τα λιπαρά, τα κορεσμένα λιπαρά, τα 
trans-λιπαρά οξέα, άλατα/νάτριο και σάκχαρα.

Στην πρότασή της η Επιτροπής σκοπεύει να προβεί στην καθιέρωση θρεπτικών 
χαρακτηριστικών εντός 18 μηνών. Η εισηγήτρια προτείνει μεγαλύτερη προθεσμία για τον 
καθορισμό των κριτηρίων που αφορούν τις θρεπτικές ιδιότητες, η οποία θα μπορούσε να 
φθάσει τους 24 μήνες. Τούτο θα επέτρεπε στην Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων να έχει περισσότερο χρόνο για να αποφανθεί επί τη βάσει επιστημονικών 
στοιχείων. Είναι πράγματι πολύ σημαντικό τα κριτήρια που αφορούν τις θρεπτικές ιδιότητες 
να καθορίζονται βάσει επιστημονικών γνώσεων. Η εισηγήτρια μπορεί να δεχθεί τη 
διαδικασία επιτροπολογίας, υπό τον όρο ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συμμετέχει στις 
διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Αποτελεσματική στρατηγική που βοηθά τους καταναλωτές να επιλέγουν ενσυνείδητα μία 
καλή δίαιτα δεν είναι εκείνη που ταξινομεί τα τρόφιμα ή τις κατηγορίες τροφίμων σε «καλές» 
και «κακές». Έχει ευρύτερα αναγνωρισθεί - αλλά έχει αποδειχθεί και επιστημονικά - ότι δεν 
υπάρχουν «καλά» ή «κακά» τρόφιμα αλλά «καλές» ή «κακές» δίαιτες.

Ισχυρισμοί για τις υγιεινές ιδιότητες 

Δεδομένου ότι οι ισχυρισμοί για τις θρεπτικές ιδιότητες και οι ισχυρισμοί για τις υγιεινές 
ιδιότητες πρέπει να βασίζονται σε ευρύτερα αποδεκτές επιστημονικές γνώσεις και ότι ο 
παρών κανονισμός προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων θα 
πραγματοποιήσει σχετική αξιολόγηση, μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα ότι θα πρέπει να 
επιτρέπονται όλοι οι ισχυρισμοί που πληρούν αυτά τα γενικά κριτήρια.

Οφείλουμε εντούτοις να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι θα πρέπει να αποφεύγονται οι πολύ 
γενικοί ισχυρισμοί και ότι οι ισχυρισμοί που σχετίζονται με ψυχολογικές λειτουργίες και τον 
τρόπο συμπεριφοράς θα πρέπει να υπαχθούν σε αυστηρό καθεστώς ρυθμίσεων. Για τους 
ισχυρισμούς που αφορούν τις γνωστικές λειτουργίες, οι οποίοι είναι δυνατόν να ελεγχθούν 
ευκολότερα, θα μπορούσε να υιοθετηθεί διαφορετική προσέγγιση. Ωστόσο, δεν πρέπει να 
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οπισθοδρομήσουμε εξαιτίας των δυσχερειών που υπάρχουν σε ό,τι αφορά την απόδειξη της 
ευεργετικής επίδρασης ορισμένων τροφίμων ή άλλων θρεπτικών ουσιών στις λειτουργίες που 
σχετίζονται με τον τρόπο συμπεριφοράς. Η έρευνα στον τομέα αυτόν προοδεύει, αλλά 
ορισμένες φορές όχι τόσο γρήγορα όσο θα θέλαμε.

Όσον αφορά τους ισχυρισμούς που προβλέπονται στο άρθρο 11, θα έπρεπε να γίνει διάκριση 
μεταξύ δύο καταστάσεων. Ορισμένοι ισχυρισμοί μπορούν να οδηγήσουν τον καταναλωτή σε 
επικίνδυνες καταστάσεις - ιδίως όταν επηρεάζουν σοβαρά την ισορροπία της δίαιτάς του - και 
δεν πρέπει να επιτρέπονται. Άλλοι ισχυρισμοί, όπως στην περίπτωση όσων σχετίζονται με τον 
έλεγχο του βάρους, πρέπει να είναι δυνατόν να υπόκεινται σε ειδική έγκριση. Θα ήταν 
σκόπιμο να επιτρέπεται η χρήση των επιστημονικά επαληθεύσιμων ισχυρισμών όπως είναι 
αυτοί που σχετίζονται με τη μείωση της αίσθησης πείνας ή την αύξηση της αίσθησης 
κορεσμού. Η παχυσαρκία αποκτά διαστάσεις μάστιγας στις σύγχρονες κοινωνίες και 
αναμένουμε από την Επιτροπή να υποβάλει, το συντομότερο δυνατό, αναθεώρησης της 
οδηγίας 96/8/ΕΚ. 

Τέλος, οι ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά σε συμβουλές ιατρών ή άλλων επαγγελματιών στο 
χώρο της υγείας, ή σε επαγγελματικές ενώσεις και συναφή ιδρύματα, πρέπει να επιτρέπονται 
μόνο σε περιορισμένη κλίμακα, για παράδειγμα, όταν παραπέμπουν, βάσει κοινών κριτηρίων, 
σε πλήρως αναγνωρισμένες ενώσεις (τουλάχιστον από το οικείο κράτος μέλος). Η 
συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας και των αρμόδιων αρχών δεν 
μπορεί παρά να γίνεται προς όφελος του καταναλωτή.

Διαδικασία εγκρίσεως

Ενώ συμφωνούμε ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει μία διαδικασία εγκρίσεως, διατυπώνουμε 
επιφυλάξεις όσον αφορά:

- το γεγονός ότι είναι καθαρά ενδεικτικές οι προθεσμίες που ορίζουν είτε η Επιτροπή είτε η 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων·

- την παράλειψη να προβλεφθεί διάταξη για την προστασία των δεδομένων, για παράδειγμα, 
στην περίπτωση αρνήσεως να χορηγηθεί έγκριση·

- τον ρόλο των εθνικών αρχών και τη σχέση τους με την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια 
των Τροφίμων.

Για να υπάρξει ασφάλεια δικαίου και να εξασφαλισθεί μία ταχεία διαδικασία εγκρίσεως, οι 
καθοριζόμενες προθεσμίες πρέπει να είναι μικρές και υποχρεωτικές χωρίς εντούτοις να χαθεί 
η δυνατότητα του να συνάπτονται συμφωνίες που στοχεύουν στην έγκριση ενδεχομένως της 
χρήσεως των δεδομένων εν πλήρη σεβασμώ των διατάξεων που διέπουν την πνευματική 
ιδιοκτησία. Εξάλλου, εάν η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων πρόκειται να 
έχει κεντρική αρμοδιότητα για τη διαδικασία, πρέπει να είναι δυνατόν να υποβάλλονται οι 
αιτήσεις σε εθνικό επίπεδο, μέσω των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών, ώστε να 
απλοποιηθεί η διαδικασία, κυρίως προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Παρατηρήσεις επί του παραρτήματος

Πρέπει να προστεθούν στο παράρτημα του εν λόγω κανονισμού πολλοί νέοι ισχυρισμοί 
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επειδή στέλνουν σαφές και θετικό σήμα στη γεωργοεπισιτιστική βιομηχανία και επιτρέπουν 
την ταχύτερη εφαρμογή του κανονισμού. Προστέθηκαν ισχυρισμοί που αφορούν τα λιπαρά 
oméga 3, και τα ακόρεστα, μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά.

Προτάσεις

Μολονότι η εισηγήτρια δεν μπορεί να δεχθεί τις προτάσεις της Επιτροπής στο σύνολό τους, 
αναγνωρίζει ωστόσο στην Επιτροπή ότι υπέβαλε δεόντως και σε εύθετο χρόνο την πρόταση 
κανονισμού για το υπό συζήτηση θέμα. Πρέπει όμως να γίνει υπενθύμιση ότι το θέμα είχε 
ήδη εξετασθεί στη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής θητείας και ότι υπήρξε 
έντονη συζήτηση και δεν βρισκόμαστε πια στην αφετηρία. Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να 
συγχαρώ τον συνάδελφο Mauro Nobilia για την εξαιρετική του εργασία ως εισηγητή αυτής 
της ίδιας νομοθετικής πρότασης κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Εν τω 
μεταξύ, το Συμβούλιο σημείωσε επίσης μεγάλη πρόοδο επί της προτάσεως, κάτι που σε καμία 
περίπτωση δεν θα αποδυναμώσει μία ισχυρή θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο 
ζήτημα αυτό.


