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Σκοπός

Να πληροφορήσει το ακροατήριο για το
είδος των ισχυρισμών με στόχο την
ασφάλεια των τροφίμων
Να θέσει ερωτήματα για τη μελλοντική
πολιτική τροφίμων



ΠαράγοντεςΠαράγοντες ΕπικινδυνότηταςΕπικινδυνότητας ΥγείαςΥγείας

Οι πλέον σπουδαίοι παράγοντες επικινδυνότητας προώρου
θανάτου για τους Ευρωπαίους είναι:

Καπνός (Κάπνισμα)
Πίεση αίματος
Χοληστερόλη
Παχυσαρκία
Ανεπαρκής λήψη φρούτων & λαχανικών
Φυσική αδράνεια (μειωμένη άσκηση)
Υπερβολική κατανάλωση οινοπνεύματος

Η ισορροπημένη δίαιτα και η σστηματική άσκηση, μαζί με
το κόψιμο του καπνίσματος, είναι σπουδαίοι παράγοντες για
την προαγωγή και διατήρηση της καλής υγείας
Το υπερβολικό βάρος και η παχυσαρκία αυξάνονται με
ανησυχητικό ρυθμό στην Ευρώπη και ιδιαιτέρως στα παιδιά



ΔιατροφικέςΔιατροφικές ΤάσειςΤάσεις στηνστην ΕΕΕΕ

Η κατανάλωση φρούτων & λαχανικών είναι
χαμηλότερη από την υποδεικνυομένη
Η διαιτητική λήψη λίπους και ιδιαιτέρως
κορεσμένων λιπών είναι αυξημένη.
Η κατανάλωση δημητριακών μειώθηκε και του
κρέατος αυξήθηκε σημαντικά
Σε πείσμα του γεγονότος ότι στην ΕΕ υπάρχει
αφθονία, πολλοί άνθρωποι υποφέρουν από
ΑΝΕΠΑΡΚΗ πρόσβαση σε υγιεινά τρόφιμα υψηλής
θρεπτικής αξίας
Έχουν εντοπισθεί περιπτώσεις ανεπάρκειας λήψης
μικροθρεπτικών



Σκοποί Διατροφικής Επισήμανσης

Διευκολύνουν τους καταναλωτές να κάνουν
υγιεινές επιλογές τροφίμων
Κατευθύνουν τους παρασκευαστές να εφαρμόζουν
αρχές υγιεινής διατροφής στην τυποποίηση των
προϊόντων, προς όφελος των καταναλωτών
Ρυθμίζουν το καθεστώς των παραπλανητικών
ετικετών και των ισχυρισμών διατροφής



ΔιατροφήΔιατροφή & & ΕπισήμανσηΕπισήμανση στηνστην ΕΕΕΕ
Το νομοθετικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής συμπεριλαμβάνει δύο πρωτοβουλίες:

Την ψήφιση ενός Κανονισμού για τους Ισχυρισμούς
Διατροφής & Υγείας (Ολοκληρώθηκε η πρώτη ανάγνωση
– τελεί υπό ψήφιση)
Από τον Ιανουάριο του 2003, η Επιτροπή έθεσε σε
διαβούλευση μεταξύ των κρατών μελών και των
stakeholders και ζήτησε προτάσεις για την τροποποίηση
της Οδηγίας 90/496/EEC πάνω στη διατροφική
επισήμανση

Βασικό αντικείμενο ήταν να βελτιωθούν οι υφιστάμενοι κανόνες
επισήμανσης και να διευκολύνει τον καταναλωτή να κατανοεί και
να πληροφορείται ώστε να κάνει ορθές επιλογές



ΙσχυρισμόςΙσχυρισμός

κάθε μήνυμα ή απεικόνιση, η οποία δεν
είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την
κοινοτική ή εθνική νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν εικαστικής, 
γραφικής ή συμβολικής απεικόνισης, υπό
οποιαδήποτε μορφή, η οποία δηλώνει, 
υπονοεί ή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το
τρόφιμο έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά



ΙσχυρισμοίΙσχυρισμοί ΔιατροφήςΔιατροφής & & ΥγείαςΥγείας

Καθώς οι καταναλωτές όλο και περισσότερο ενδιαφέρονται
για το τι τρώνε και πως η διατροφή επηρεάζει την υγεία
τους, η βιομηχανία τροφίμων ανταποκρίθηκε προσφέροντας
πιο λεπτομερή διατροφική επισήμανση και συχνά κάνει
ισχυρισμούς γύρω από τις ευεργετικές επιδράσεις μερικών
τροφίμων.
Οι υφιστάμενοι κανόνες της ΕΕ πάνω στην επισήμανση και
τη διατροφική επισήμανση δεν καθορίζουν τις συνθήκες για
τη χρήση των ισχυρισμών διατροφής και απαγορεύουν τη
χρήση ισχυρισμών υγείας.
Οι καταναλωτές μπορεί να παραπλανηθούν από τους
ισχυρισμούς που δεν αποδεικνύονται. 



ΙσχυρισμοίΙσχυρισμοί ΔιατροφήςΔιατροφής & & ΥγείαςΥγείας

Ο κανονισμός για τους ισχυρισμούς διατροφής & 
υγείας θα:

Βελτιώσει την πληροφόρηση και την προστασία του
καταναλωτή
Δώσει τη νομική ασφάλεια στους παραγωγούς τροφίμων

με:
Εξειδίκευση των όρων για τη χρήση των ισχυρισμών
διατροφής & υγείας
Απαγόρευση μερικών ισχυρισμών, ιδιαιτέρως σε σχέση με
το διατροφικό περίγραμμα των τροφίμων
Επιστημονική εκτίμηση της χρήσης των ισχυρισμών
υγείας



ΙσχυρισμόςΙσχυρισμός ΔιατροφήςΔιατροφής

Κάθε ισχυρισμός που δηλώνει, υπονοεί ή οδηγεί
στο συμπέρασμα ότι ένα τρόφιμο διαθέτει
ιδιαίτερες ευεργετικές θρεπτικές ιδιότητες λόγω :

της ενέργειας (θερμιδικής αξίας) που
παρέχει,
παρέχει σε μειωμένο ή αυξημένο ποσοστό, ή
δεν παρέχει, ή/και

των θρεπτικών και άλλων ουσιών που
περιέχει,
περιέχει σε μειωμένο ή αυξημένο ποσοστό, ή
δεν περιέχει



ΙσχυρισμοίΙσχυρισμοί ΔιατροφήςΔιατροφής
Ισχυρισμοί διατροφής, όπως “χαμηλή περιεκτικότητα σε
λίπος” ή “υψηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο”, αναφέρονται
στο τι ή τι δεν περιέχεται στο προϊόν.
Προς το παρόν δεν υπάρχουν νομικές προϋποθέσεις που να
ρυθμίζουν τις συνθήκες χρήσης των ισχυρισμών αυτών.
Ο προτεινόμενος Κανονισμός αποσκοπεί να εναρμονίσει τις
συνθήκες χρήσης τέτοιων ισχυρισμών έτσι ώστε τέτοιοι
ισχυρισμοί να έχουν ορισθεί.
Περαιτέρω, μερικοί ισχυρισμοί μπορεί να είναι
παραπλανητικοί:

Ένα προϊόν που ισχυρίζεται ότι είναι κατά “90% ελεύθερο λίπους” μπορεί να
σημειώνει ορθά γεγονότα, όμως να συνεχίζει να είναι παραπλανητικό εφ’ όσον
υπονοεί ότι είναι πολύ χαμηλό σε λιπαρά, ενώ στην πραγματικότητα το 10% 
λίπος αντιπροσωπεύει αρκετά υψηλή περιεκτικότητα λίπους
Ένα προϊόν που ισχυρίζεται ότι είναι κατά “99% ελεύθερο λίπους” μπορεί να
συνεχίζει να είναι παραπλανητικό επειδή υπονοεί ότι το προϊόν είναι
“υγιεινό”, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι γιατί μπορεί να περιέχει πολύ
σάκχαρο ή αλάτι.  



ΙσχυρισμόςΙσχυρισμός ΥγείαςΥγείας

Κάθε ισχυρισμός που δηλώνει, υπονοεί ή
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι υπάρχει σχέση
μεταξύ μιας κατηγορίας τροφίμων, ενός
τροφίμου ή ενός συστατικού του και της
υγείας



Ισχυρισμός Μείωσης Κινδύνου
Εκδήλωσης Ασθένειας

Κάθε ισχυρισμός υγείας που δηλώνει, 
υπονοεί ή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η
κατανάλωση μιας κατηγορίας τροφίμων, 
ενός τροφίμου ή ενός συστατικού του
μειώνει σημαντικά τον παράγοντα κινδύνου
για την εκδήλωση μιας ανθρώπινης
ασθένειας



ΙσχυρισμοίΙσχυρισμοί ΥγείαςΥγείας
Προς το παρόν απαγορεύεται να γίνει οποιοσδήποτε
ισχυρισμός που παραπλανά τον καταναλωτή, καθώς επίσης
και οποιοσδήποτε ισχυρισμός που αναφέρεται σε κάποια
ασθένεια.
Η πρόταση διακρίνει δύο ισχυρισμούς υγείας:

Ισχυρισμούς ως προς το ρόλο ενός θρεπτικού ή άλλης ουσίας στις
κανονικές λειτουργίες του οργανισμού, οι οποίοι δεν είναι
αντικρουόμενοι και ορθώς τεκμηριωμένοι:
“Το ασβέστιο παίζει σπουδαίο ρόλο στην ισχυροποίηση των οστών”
Ισχυρισμοί που είναι πιο νέοι:
“Ο πλήρης σπόρος δημητριακού διατηρεί την καρδιά υγιή”
ή αναφέρεται στη μείωση κάποιου κινδύνου για την υγεία:
“Η κανονική κατανάλωση πλήρους σπόρου δημητριακού μπορεί να μειώσει
τον κίνδυνο της καρδιακής νόσου”.



ΙσχυρισμοίΙσχυρισμοί ΥγείαςΥγείας
Έγκριση των γενικώς αποδεκτών ισχυρισμών υγείας:

Εντός του 2006 ο κανονισμός αναμένεται να ψηφισθεί και θα τεθεί σε
ισχύ και από τα κράτη μέλη θα ζητηθεί να κάνουν θετικό κατάλογο
τέτοιων αποδεδειγμένων ισχυρισμών που θα επιτρέπονται.
Ο κατάλογος θα ενημερώνεται τακτικά ως αποτέλεσμα της προόδου
της επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων.

Έγκριση Νέων και συνδεομένων με μείωση κινδύνου
ασθένειας ισχυρισμών

Μόνο ισχυρισμοί που μπορούν να αποδειχθούν επιστημονικά θα
επιτρέπονται στην ΕΕ.
Οι παραγωγοί που επιθυμούν να κάνουν τέτοιους ισχυρισμούς θα
πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια αρχή, η οποία τη
διαβιβάζει στην EFSA.
Η απόφαση θα λαμβάνεται από την Επιτροπή.
Σε μερικές περιπτώσεις, η ορθή χρήση του ισχυρισμού θα τηρείται για
τον αιτούνται που υπέβαλε μαζί φάκελο (απονομή καινοτομίας).



ΑπαγορευμένοιΑπαγορευμένοι ΙσχυρισμοίΙσχυρισμοί
Μερικοί ισχυρισμοί υγείας θα απαγορεύονται ανεξάρτητα από
το αν μπορούν ή όχι να αποδειχθούν:

Ασαφείς ισχυρισμοί για γενική ευζωία:
“Βοηθά το σώμα σας να αντέχει στο στρες” ή “Σας διατηρεί νέους”
Ισχυρισμοί που κάνουν αναφορά σε φυσιολογικές λειτουργίες, την
ψυχολογία και τη συμπεριφορά: “Βελτιώνει τη μνήμη” ή “Μειώνει το
στρες και προσθέτει αισιοδοξία”
Ισχυρισμοί αδυνατίσματος ή ελέγχου βάρους:
“Μειώνει τη λήψη θερμίδων”
Αναφορά σε και συναίνεση από γιατρούς ή επαγγελματίες υγείας
Κάθε ισχυρισμός που υποδεικνύει ότι η μη κατανάλωση του
συγκεκριμένου τροφίμου μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα υγείας

Επιπλέον, τόσο οι ισχυρισμοί διατροφής όσο και οι ισχυρισμοί
υγείας θα απαγορεύονται για αλκοολούχα ποτά με
περιεκτικότητα αλκοόλης άνω του 1,2%. Θα επιτρέπονται
μόνο ισχυρισμοί στη μείωση της αλκοόλης ή της περιεχομένης
ενέργειας. 



ΠεριορισμοίΠεριορισμοί στουςστους ΙσχυρισμούςΙσχυρισμούς
Είναι θέμα αρχής: ΔΕΝ υπάρχουν καλά και κακά τρόφιμα, 
αλλά καλές και κακές δίαιτες. 
Όμως, τρόφιμα που έχουν ένα ισχυρισμό διατροφής ή υγείας, 
αυτομάτως θεωρούνται “καλά τρόφιμα” από τους
καταναλωτές
Ο κανονισμός προβλέπει τη δυνατότητα απαγόρευσης χρήσης
ισχυρισμών σε μερικά τρόφιμα που βασίζεται στο θρεπτικό
τους περίγραμμα

Το ποσό του ολικού λίπους, των κορεσμένων, της ζάχαρης ή του άλατος
είναι κάποια από τα κριτήρια για το θρεπτικό περίγραμμα των
προϊόντων, αφού επιστημονικές αποδείξεις δείχνουν σύνδεση μεταξύ
υπερκατανάλωσης τέτοιων θρεπτικών και μερικών χρονίων ασθενειών.
Εντός 24 μηνών από την υιοθέτηση του κανονισμού, η Επιτροπή θα
καθορίσει τα θρεπτικά περιγράμματα μετά συνεννόηση με stakeholders 
και γνώμη της EFSA. Εξαιρέσεις μπορεί να υπάρξουν για
συγκεκριμένα τρόφιμα εξαρτωμένου από το ρόλο και τη σπουδαιότητά
τους στη δίαιτα του ανθρώπου (π.χ. νωπά λαχανικά). 



Αίτηση Έγκρισης (Άρθρο 15)

Υποβάλλεται αίτηση έγκρισης
Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια εθνική αρχή
ενός κράτους μέλους.
Η αρμόδια εθνική αρχή:

βεβαιώνει γραπτώς για την παραλαβή της αίτησης
εντός 14 ημερών από την παραλαβή της. Στη
γνωστοποίηση αναφέρεται η ημερομηνία παραλαβής
της αίτησης,
ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση την EFSA, και
διαβιβάζει στην EFSA την αίτηση καθώς και κάθε
συνοδευτική πληροφορία που έχει υποβάλει ο αιτών



Αίτηση Έγκρισης (Άρθρο 15)

Η EFSA:
ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τα άλλα κράτη
μέλη και την Επιτροπή για την αίτηση και τους
διαβιβάζει την αίτηση καθώς και κάθε
συνοδευτική πληροφορία που έχει υποβάλει ο
αιτών
δημοσιοποιεί την περίληψη της αίτησης



ΗΗ ΑίτησηΑίτηση
περιλαμβάνει τα εξής:

όνομα και διεύθυνση αιτούντος,
τη θρεπτική ή άλλη ουσία, ή το τρόφιμο ή την κατηγορία τροφίμου
σχετικά με το οποίο διατυπώνεται ο ισχυρισμός υγείας, καθώς και
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του,
αντίγραφο των μελετών, συμπεριλαμβανομένων, εάν υπάρχουν, 
ανεξάρτητων μελετών αξιολογημένων από επιτροπές κρίσεως, οι
οποίες έχουν διεξαχθεί όσον αφορά τον ισχυρισμό υγεία καθώς και
κάθε άλλο διαθέσιμο υλικό που αποδεικνύει ότι ο ισχυρισμός
υγείας είναι σύμφωνος με τα κριτήρια του παρόντος κανονισμού,
ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη σχετικά με τις πληροφορίες
που πρέπει να θεωρούνται ως βιομηχανική ιδιοκτησία
συνοδευόμενη από τη σχετική αιτιολόγηση,
αντίγραφο άλλων επιστημονικών μελετών που αφορούν τον εν
λόγω ισχυρισμό υγείας,
πρόταση της διατύπωσης του ισχυρισμού υγείας του οποίου
ζητείται έγκριση, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των
συγκεκριμένων όρων χρήσης,
περίληψη της αίτησης.



Κοινοτική Έγκριση (Άρθρο 17)

Εντός τριών μηνών από την παραλαβή της
γνωμοδότησης της EFSA, η Επιτροπή:
υποβάλει στην κανονιστική επιτροπή η οποία
αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 2 σχέδιο
απόφασης για τον κατάλογο επιτρεπόμενων
ισχυρισμών υγείας, συνεκτιμώντας τη γνώμη
της EFSA όπου και ψηφίζεται



Κοινοτική Έγκριση (Άρθρο 17)
Η τελική απόφαση λαμβάνεται με τη διαδικασία του
άρθρου 24 παράγραφος 2.
Η Επιτροπή ενημερώνει χωρίς καθυστέρηση τον αιτούντα
για την απόφαση που ελήφθη και δημοσιεύει λεπτομερή
στοιχεία της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι ισχυρισμοί υγείας που περιλαμβάνονται στους
καταλόγους που προβλέπονται στα άρθρα 13 και 14 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται, σύμφωνα με τους όρους
που ισχύουν γι’ αυτούς, από οποιονδήποτε υπεύθυνο
επιχείρησης τροφίμων, εάν δεν περιορίζεται η χρήση τους
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20.
Η χορήγηση έγκρισης δεν περιορίζει τη γενική αστική και
ποινική ευθύνη οποιουδήποτε υπεύθυνου επιχείρησης
τροφίμων όσον αφορά το εν λόγω τρόφιμο.



ΔιατροφικήΔιατροφική ΕπισήμανσηΕπισήμανση

Στην ΕΕ, διατροφική επισήμανση απαιτείται όταν
γίνεται ισχυρισμός διατροφής.
Η διατροφική επισήμανση μπορεί να γίνει
εθελοντικά και πραγματικά υπάρχει στην
πλειονότητα των επεξεργασμένων τροφίμων.
Αν απαιτείται διατροφική επισήμανση (επειδή
υπάρχει ισχυρισμός) πρέπει να συμμορφώνεται με
την Οδηγία 90/496/ΕΟΚ. 
Υπάρχει σκέψη υποχρεωτικής διατροφικής
επισήμανσης σε όλα τα προσυσκευασμένα τρόφιμα
στην ΕΕ.



Επισήμανση Τροφίμων

Εργαλείο Αγοράς
Προσφέρει πληροφορίες όπως:

ασφάλεια
θρεπτικά
σύνθεση
Όνομα & διεύθυνση για παράπονα

Προσφέρει στον πληροφορημένο καταναλωτή
επιλογές



Νομοθεσία Επισήμανσης

Οδηγία 2000/13/EC
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2000 για την
προσέγγιση των νόμων των Κρατών Μελών
που σχετίζονται με την επισήμανση, 
παρουσίαση και διαφήμιση των τροφίμων



Οδηγία 2000/13/EC

Απαιτήσεις κλειδιά για την προστασία του
καταναλωτή:

Όνομα τροφίμου
Κατάλογος συστατικών
Ενδείξεις διάρκειας
Συνθήκες αποθήκευσης
Όνομα επιχείρησης
Τόπος προέλευσης
Οδηγίες χρήσης



Γιατί Επισήμανση & Ισχυρισμοί Είναι
Σπουδαία;

Οι καταναλωτές περισσότερο από ποτέ ενδιαφέρονται
για:

την προέλευση
ιδιότητες
χαρακτηριστικά
ποιότητα
θρεπτική αξία

... του τροφίμου που αγοράζουν



Οι Υπάρχοντες Κανόνες Επισήμανσης Πρέπει να
Βελτιωθούν;

ΝΑΙ, γιατί μερικές επισημάνσεις:
Μπορεί να παραπλανούν τον καταναλωτή
Παρέχουν πληροφορίες που δεν είναι αναγκαίες για μια
σωστή επιλογή
Είναι ασαφείς, δυσανάγνωστες και διφορούμενες
Δεν προσφέρουν επιτακτική διατροφική επισήμανση αν και
βοηθούν τον καταναλωτή να κάνει σωστές επιλογές

Υποδηλώνουν αναπόδεικτες συνεισφορές για τη βελτίωση
της υγείας

Υποδηλώνουν ότι το τρόφιμο μπορεί να κάνει σημαντική
συνεισφορά για τη βελτίωση της δίαιτας του καταναλωτή



Τι Περιμένουν οι Καταναλωτές από τους
Ισχυρισμούς Υγείας αν Αυτοί Επιτραπούν;

Να βασίζονται σε κοινό ορισμό και όρους για χρήση, που
καθιερώθηκαν σε Ευρωπαϊκό μάλλον παρά σε Εθνικό
επίπεδο
Ούτε να δηλώνουν σαφώς αλλά ούτε να υπονοούν ότι
μερικά τρόφιμα μπορούν να αποτελέσουν υποκατάστατο
μιας υγιεινής και ισοζυγισμένης δίαιτας
Να μην ενθαρρύνουν ΠΟΤΕ κακές διατροφικές συνήθειες
Να βασίζονται σε επιστημονικά γεγονότα που υπόκεινται
σε κανονική αναθεώρηση
Να εγκρίνονται πριν το προϊόν βγει στην αγορά



Ποιες Βελτιώσεις Είναι Αναγκαίες;

Εναρμόνιση των κανόνων μεταξύ των Κρατών
μελών
Σαφείς κανόνες για τη χρήση των ισχυρισμών
διατροφής και υγείας
Παρουσίαση των διατροφικών πληροφοριών
κατά σαφή και προτυποποιημένο τρόπο
Ειδική προσοχή πρέπει να δίδεται στις
ευαίσθητες ομάδες



Οι Καταναλωτές ΔΕΝ Χρειάζονται:
Πληροφορίες για το προϊόν, εμπορικά ονόματα ή
συσκευασίες που υποδηλώνουν καλλίτερη
ποιότητα ή αναπόδεικτη ιδιότητα για την υγεία
που μπορεί το προϊόν να προσφέρει
Διαφήμιση για προϊόντα τροφίμων που
απευθύνονται αποκλειστικά ή κυρίως σε παιδιά
Την προώθηση τροφίμων που είναι γνωστό ότι
συνεισφέρουν ή αυξάνουν τον κίνδυνο ασθενειών
που συνδέονται με τη δίαιτα

Όμως Χρειάζονται:
Κανόνες που διέπουν τους ισχυρισμούς
(ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ) στα τρόφιμα!



Ετοιμασθείτε!

Μετά από αυτά αισθάνεστε έτοιμοι να
αντιμετωπίσετε ή να περιορίσετε τα
προβλήματα;



Μπορεί! Μάλλον Όχι! ….

ΟΜΩΣ,

καθώς η γνώση αυξάνεται, πάντοτε θα
υπάρχουν προκλήσεις για την ασφάλεια των
τροφίμων και την προστασία του
καταναλωτή



ΣεΣε πείσμαπείσμα τωντων
προκλήσεωνπροκλήσεων

πασχίζουμεπασχίζουμε νανα κάνουμεκάνουμε
τατα τρόφιματρόφιμα όσοόσο τοτο

δυνατόνδυνατόν ασφαλέστεραασφαλέστερα..



Ευχαριστώ Πολύ!
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