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Γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε την Πρόταση κανονισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τους ισχυρισµούς για τις θρεπτικές
και υγιεινές ιδιότητες που διατυπώνονται για τρόφιµα
[COM(2003) 424 τελικό -2003/0165 (COD)]
(2004/C 110/05)
Στις 29 Ιουλίου 2003, και σύµφωνα µε τα άρθρα 95 και 251 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, το Συµβούλιο αποφάσισε να ζητήσει τη γνωµοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά µε την ανωτέρω πρόταση.
Το ειδικευµένο τµήµα «Γεωργία, ανάπτυξη της υπαίθρου και περιβάλλον», στο οποίο ανατέθηκε η προετοιµασία
των σχετικών εργασιών, υιοθέτησε τη γνωµοδότησή του στις 5 Φεβρουαρίου 2004 µε βάση την εισηγητική
έκθεση της κας Davison.
Κατά την 406η σύνοδο ολοµελείας της 25ης και 26ης Φεβρουαρίου 2004 (συνεδρίαση της 26ης Φεβρουαρίου),
η Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή υιοθέτησε οµόφωνα την ακόλουθη γνωµοδότηση.
1. Εισαγωγή
1.1 Η ΕΟΚΕ επικροτεί καταρχήν τον κανονισµό της Επιτροπής
που δίδει νέα έµφαση στις θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες των
τροφίµων. Η έκδοση του κανονισµού συµπίπτει µε την επισήµανση
του ΠΟΥ (Περιοχή της Ευρώπης) ότι δηλαδή έως και 20 % µε
30 % ενηλίκων είναι υπέρβαροι και ότι η κακή διατροφή και η
έλλειψη αθλητικών δραστηριοτήτων συνδέονται επίσης µε τις καρδιοαγγειακές παθήσεις. Αλλά και οι κυβερνήσεις επίσης αναγνωρίζουν πλέον ολοένα και περισσότερο ότι υπάρχει σχέση µεταξύ του
τρόπου διατροφής των ατόµων και της υγείας και της ευηµερίας
τους, καθώς και τις επιπτώσεις της κακής υγείας για τις εθνικές
οικονοµίες.
1.2 Η πρόταση κανονισµού σχετικά µε τους ισχυρισµούς για τις
θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες των τροφίµων εκδίδεται σε µια χρονική στιγµή όπου η συνειδητοποίηση των διαιτολογικών προβληµάτων και της υγείας καλύπτονται µε έµφαση από τα µέσα µαζικής
ενηµέρωσης, ενώ οι καταναλωτές έχουν ανάγκη επακριβούς και
ουσιαστικής πληροφόρησης πολύ περισσότερο από ότι κατά το
παρελθόν για να προβούν σε ενηµερωµένες επιλογές και αποφάσεις.
Η ΕΟΚΕ δίδει ύψιστη σηµασία στην ενηµέρωση και προστασία του
καταναλωτή.
1.3 Με βάση τα στοιχεία αυτά, η Επιτροπή πρότεινε καταρχάς,
ως συµπλήρωµα της υφιστάµενης Οδηγίας 2000/13/ΕΚ σχετικά µε
την επισήµανση, παρουσίαση και διαφήµιση των τροφίµων, τον εν
λόγω κανονισµό στον οποίο ορίζονται κριτήρια για τους παραγωγούς οι οποίοι επιθυµούν εκουσίως να προβούν σε παρόµοιους
ισχυρισµούς. Στόχος της Επιτροπής είναι να καθορίσει το πεδίο
ενός τοµέα όπου οι ερµηνείες ποικίλλουν και αφετέρου να παράσχει
αµερόληπτη πληροφόρηση προς τους καταναλωτές, και έτσι να
καλυφθεί µέρος της ασάφειας που έχει προκληθεί σχετικά από την
οδηγία για τη διαφήµιση.
2. Κύρια σηµεία του εγγράφου της Επιτροπής
2.1 Η οδηγία 2000/13/EΚ απαγορεύει γενικά τη χρήση πληροφοριών που θα µπορούσαν να παραπλανήσουν τον αγοραστή ή να
αποδώσουν φαρµακευτικές ιδιότητες στα τρόφιµα. Ο νέος κανονισµός προβλέπει ειδικότερη καθοδήγηση σχετικά µε τους ισχυρισµούς για τις θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες. Πράγµα που αποδείχθηκε αναγκαίο λόγω του αυξανόµενου αριθµού παρόµοιων
ισχυρισµών, ορισµένοι εκ των οποίων είναι αµφίβολοι ένεκα µη

σαφούς επιστηµονικής αιτιολόγησης. Επιπλέον, οι καταναλωτές
αντιµετωπίζουν προβλήµατα κατανόησης από την ισχύουσα επισήµανση (1).
2.2.

Οι κύριοι στόχοι της παρούσας πρότασης είναι οι εξής:

— επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή µε την
παροχή επιπλέον προαιρετικών πληροφοριών εκτός από τις
υποχρεωτικές πληροφορίες που προβλέπονται από τη νοµοθεσία
της ΕΕ·
— βελτίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των αγαθών εντός της
εσωτερικής αγοράς·
— αύξηση της νοµικής ασφάλειας για τους επιχειρηµατίες και
— εξασφάλιση του θεµιτού ανταγωνισµού στον τοµέα των τροφίµων·
— προώθηση και προστασία της καινοτοµίας στον τοµέα των
τροφίµων.
2.3 Το άρθρο 3 του προτεινόµενου κανονισµού προβλέπει ότι η
χρήση των ισχυρισµών για τις θρεπτικές και υγιεινές ιδιότητες δεν
πρέπει:
α) να είναι εσφαλµένη ή παραπλανητική·
β) να προκαλεί αµφιβολίες σχετικά µε την ασφάλεια και/ή τη θρεπτική επάρκεια άλλων τροφίµων·
γ) να περιέχει δηλώσεις ή υπαινιγµούς σχετικά µε το ότι µια ισορροπηµένη και ποικίλη διατροφή δεν µπορεί να παράσχει επαρκείς
ποσότητες θρεπτικών ουσιών γενικά·
δ) να αναφέρεται σε αλλαγές των λειτουργιών του σώµατος µε
ανάρµοστο ή απειλητικό τρόπο είτε µε λέξεις ή µε εικόνες, γραφικές ή συµβολικές παραστάσεις.
2.4 Το άρθρο 4 ορίζει τα ελάχιστα χαρακτηριστικά θρεπτικών
συστατικών που πρέπει να περιέχουν τα τρόφιµα για να µπορούν να
φέρουν ισχυρισµούς θρεπτικών και υγιεινών ιδιοτήτων – π.χ. τα
αλκοολούχα ποτά δεν πρέπει να φέρουν ισχυρισµούς θρεπτικών και
υγιεινών ιδιοτήτων µε εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου έχει µειωθεί η
περιεκτικότητα οινοπνεύµατος ή ενέργειας.
(1) Βλέπε την Έρευνα της Ένωσης Καταναλωτών (ΗΒ) Απρίλιος 2000.
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2.5 Ισχυρισµοί θρεπτικών και υγιεινών ιδιοτήτων µπορούν να
διατυπωθούν µόνον εφόσον µπορεί να αποδειχθεί επιστηµονικώς
ένα θετικό αποτέλεσµα θρεπτικού ή φυσιολογικού χαρακτήρα, επί
τη βάσει γενικώς αποδεκτών επιστηµονικών δεδοµένων (που έχουν
προσαρµοσθεί στις τεχνολογικές εξελίξεις) και όταν η επίπτωση
είναι σηµαντική και ο ισχυρισµός κατανοητός από τον καταναλωτή.
2.6 Οι υγιεινοί ισχυρισµοί πρέπει να συνοδεύονται από
περαιτέρω πληροφορίες, π.χ. όταν αναφέρονται στη δίαιτα και στον
τρόπο ζωής.
2.7 Απαγορεύονται οι ισχυρισµοί για τις ψυχολογικές λειτουργίες και τη συµπεριφορά, για την απώλεια ή τον έλεγχο βάρους,
καθώς και οι ισχυρισµοί που αναφέρονται σε επαγγελµατίες της
υγείας ή σε ιδρύµατα και δεν πρέπει να δηµιουργείται η εντύπωση
ότι µπορεί να επηρεαστεί η υγεία από τη µη κατανάλωση του
τροφίµου. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων
(ΕΑΑΤ), είναι αρµόδια για την αδειοδότηση των ισχυρισµών για τη
µείωση των κινδύνων ασθένειας εφόσον βεβαίως επισηµαίνεται ότι
οι ασθένειες έχουν πολλαπλούς παράγοντες κινδύνου.
2.8 Στο παράρτηµα περιλαµβάνονται οι ισχυρισµοί για τις θρεπτικές ιδιότητες και οι προϋποθέσεις που ισχύουν γι' αυτούς.
3. Γενικές παρατηρήσεις
3.1 Η ΕΟΚΕ επικροτεί την πρόταση για τη θέσπιση ευρωπαϊκού
ρυθµιστικού πλαισίου τόσο προς συµφέρον της προστασίας του
καταναλωτή όσο και για την εναρµόνιση της εσωτερικής αγοράς.
Αναγνωρίζει ότι είναι απαραίτητο να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα
των διαφορετικών εθνικών κανόνων που ισχύουν σήµερα µέσω των
αυτορυθµιστικών εθνικών κωδίκων πρακτικής. Ο νέος κανονισµός
θα παράσχει το απαραίτητο νοµοθετικό µέσο προκειµένου να εξασφαλισθεί σε όλα τα κράτη µέλη η άµεση επίδραση των επιθυµητών
αποτελεσµάτων.
3.2 Ωστόσο τα εισαγόµενα προϊόντα είναι δυνατό να παραβιάζουν τον κανονισµό τόσο από την άποψη των ισχυρισµών όσον και
από την άποψη της επισήµανσης, όταν είναι διατυπωµένα αποκλειστικά σε µη ευρωπαϊκές γλώσσες. Ανησυχίες εκφράζονται επίσης
και για τα προϊόντα που διατίθενται µέσω του διαδικτύου από µη
ευρωπαϊκές πηγές.
3.3 Η ΕΟΚΕ τονίζει ότι η νοµοθεσία πρέπει να είναι αναλογική,
να εφαρµόζεται κανονικώς και κυρίως να είναι πρακτική, και εκφράζει την ανησυχία µήπως ορισµένες από τις διατάξεις που αναφέρονται στην τεκµηρίωση των ισχυρισµών είναι ανώφελα πολύπλοκες και
µάλιστα επαχθείς. Χρειάζεται να προβλεφθούν λειτουργικές διαδικασίες µε σαφή χρονοδιαγράµµατα για να µπορούν να αποφευχθούν
οι ανώφελες καθυστερήσεις κατά τις διαδικασίες έγκρισης. Η ΕΟΚΕ
ανησυχεί επίσης µήπως το λειτουργικό βάρος της ΕΑΑΤ είναι υπερβολικό.
3.4 Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει ότι η νοµοθεσία πρέπει να συµβαδίζει
µε τη δια βίου εκπαίδευση του καταναλωτή που συµπεριλαµβάνει
την αποδοχή της ατοµικής ευθύνης. Τη στιγµή που η παχυσαρκία
ειδικότερα αυξάνεται µε ταχείς ρυθµούς ακόµη και µεταξύ των παιδιών, πρέπει να τονιστεί µε έµφαση η σηµασία της ισορροπηµένης
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δίαιτας – χωρίς ωστόσο να καταργείται η ευχαρίστηση της τροφής
και του ποτού. Πρέπει επίσης να συµβαδίζει µε τη σωµατική
άσκηση. Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι αποτελεί πρόκληση να µεταβιβασθεί στον καταναλωτή το ουσιώδες µήνυµα της ισορροπίας, του
µέτρου και της αποφυγής των υπερβολών.
3.5 Μολαταύτα, δέχεται ότι είναι απαραίτητο για όλους τους
ενδιαφεροµένους να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να συντονιστούν όπου αυτό είναι δυνατόν: παραγωγοί, διανοµείς και επιχειρήσεις γενικού εµπορίου, σώµατα εφαρµογής µέτρων όπως οι φορείς
εµπορικής τυποποίησης, οι κυβερνητικές υπηρεσίες, οι συναφείς
επαγγελµατικές κοινωνικές οργανώσεις και οι οργανώσεις καταναλωτών. Ουσιαστικό ρόλο για την «λαϊκή» ενηµέρωση έχουν να διαδραµατίσουν τα µαζικά µέσα ενηµέρωσης.
3.6 Η ΕΟΚΕ τονίζει επίσης ότι πρέπει να ενθαρρυνθούν τα µεµονωµένα κράτη µέλη για να αναπτύξουν προγράµµατα εκπαίδευσης
του καταναλωτή στα σχολεία, και να συµπεριληφθούν στη διδακτέα
ύλη από κοινού µε µαθήµατα όπως η γλώσσα, η οικονοµία ή τα
δικαιώµατα του πολίτη ήδη από τις πρώτες τάξεις του δηµοτικού.
Άλλες οµάδες όπως οι οµάδες τρίτης ηλικίας, τα άτοµα µε ειδικές
ανάγκες και οι εθνικές µειονότητες χρειάζονται επίσης ιδιαίτερη
βοήθεια µέσω της υποστήριξης των τοπικών κοινωνικών οργανώσεων. Τα παραδείγµατα ορθής πρακτικής µπορούν να συλλέγονται
όπου υπάρχουν και να ταξινοµούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
3.6.1 Η ΕΟΚΕ ενθαρρύνει την Επιτροπή να προβεί στην
προώθηση ενηµερωτικών εκστρατειών για την υγεία και τη διατροφή στα κράτη µέλη, µέσω του προγράµµατός της για τη δηµόσια
υγεία.
3.7 Η ΕΟΚΕ τονίζει την αξία µιας καλά ισορροπηµένης και µετριοπαθούς δίαιτας αντί για τη διάκριση των τροφίµων ως καλών και
κακών. Η Επιτροπή πρέπει συνεπώς να είναι πιο συγκεκριµένη στις
προτάσεις της στο άρθρο 4 για τα θρεπτικά συστατικά ώστε οι
παραγωγοί να ξέρουν ακριβώς τι αναµένεται από αυτούς.
4. Ειδικές Παρατηρήσεις
4.1 Άρθρο 1, Σηµείο 2. Η ΕΟΚΕ συµφωνεί µε τη συµπερίληψη
των ισχυρισµών για τρόφιµα µαζικού επισιτισµού των εστιατορίων,
νοσοκοµείων και σχολείων, λόγω ακριβώς του µεγάλου αριθµού
καταναλωτών, πολλοί εκ των οποίων είναι εύτρωτοι. Ερωτά όµως
κατά πόσο είναι εφικτή η εφαρµογή της πρότασης.
4.1.1 Σηµείο 4. Η ΕΟΚΕ επισηµαίνει την ιδιαίτερη σηµασία των
τροφίµων για ορισµένες ειδικές επισιτιστικές ανάγκες εύτρωτων
κατηγοριών καταναλωτών.
4.2 Άρθρο 2, Ορισµοί, Σηµείο 1. Η ΕΟΚΕ ερωτά κατά πόσο οι
ονοµασίες µάρκας προϊόντων µπορούν να αναπτυχθούν µε ειδικά
θρεπτικά ή ιατρικά χαρακτηριστικά προκειµένου να αποφευχθεί η
αιτιολόγηση υπονοούµενων ισχυρισµών.
4.2.1 Σηµείο 2. Το νάτριο περιλαµβάνεται µεταξύ των θρεπτικών ουσιών. Θα πρέπει να διευκρινιστούν οι αναφορές στα άλατα
και το νάτριο που προκαλούν σύγχυση.
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4.2.2
Σηµείο 3. Ο ορισµός που παρέχεται είναι ασαφής και
δυσνόητος. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνεται ειδική αναφορά
σε κάθε ουσία που έχει θρεπτικές ή φυσιολογικές συνέπειες, συµπεριλαµβανοµένων των προβιοτικών παραγόντων και των ενζύµων που
περιέχονται σε πολλά τρόφιµα όπως το γιαούρτι, το µέλι, κλπ..

µικρά στοιχεία «σε σύγκριση µε την τυποποιηµένη µάρκα»). Επιπλέον, η πρόταση θα πρέπει να διευκρινίζει ότι οι παραγωγοί δεν
είναι υποχρεωµένοι να αναφέρουν πράγµατα που δεν υπάρχουν (π.χ.
«Το προϊόν αυτό δεν περιέχει βιταµίνη A ή C»).

4.2.3
Σηµείο 8. Η ΕΟΚΕ σηµειώνει ότι η Επιτροπή δανείζεται
τον ορισµό «µέσος καταναλωτής» από τον συναφή ορισµό του
Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου. Επιµένει να θεωρεί ότι θα υπάρξουν
πολλοί ηµιαναλφάβητοι καταναλωτές µε περιορισµένες σχετικές
γνώσεις αλλά και γνώσεις όσον αφορά τη διατροφή που δεν θα
είναι σε θέση να κατανοήσουν ούτε τις επιπτώσεις ορισµένων ισχυρισµών, ειδικότερα εκείνων που περιλαµβάνουν ποσοστιαίες µετρήσεις, ούτε την επισήµανση υποστήριξης.

4.6 Κεφάλαιο 4, Άρθρο 10. Η ΕΟΚΕ επικροτεί τις ειδικές απαιτήσεις προς τις οποίες θα πρέπει να συµµορφώνονται οι ισχυρισµοί
για τις υγιεινές ιδιότητες µε το σκεπτικό ότι χρειάζεται µεγαλύτερη
φροντίδα για προϊόντα όπου υπάρχει η δυνατότητα υψηλότερου
συγκινησιακού βαθµού κατά την επιλογή και µεγαλύτερη άγνοια
των ιατρικών όρων. Καλεί την Επιτροπή να µεριµνήσει ώστε οι ισχυρισµοί να αφορούν την προώθηση του συγκεκριµένου προϊόντος
και όχι άλλου προϊόντος που χρησιµοποιείται µε αυτό – π.χ.
ορισµένοι ισχυρισµοί για τα σιτηρά προγεύµατος ότι συµβάλουν
στη διατήρηση «υγιών οστών», ενώ το ασβέστιο παρέχεται από το
γάλα που χρησιµοποιείται.

4.3 Άρθρο 4. Σηµείο 1. Η ΕΟΚΕ εκτιµά το γεγονός ότι το
άρθρο αυτό για τα χαρακτηριστικά θρεπτικών συστατικών δεν
υπήρχε στο αρχικό σχέδιο της πρότασης. Αν και έχει γίνει δεκτό
από τον ΠΟΥ και διάφορα κράτη µέλη, ωστόσο η βιοµηχανία
τροφίµων θεωρεί ότι δεν είναι εφαρµόσιµο και επιβάλλει µη απαραίτητους περιορισµούς, διότι κατά τη γνώµη της οι καταναλωτές
θα πρέπει να φέρουν αφεαυτών την ευθύνη των επιλογών τους όσον
αφορά τη γενική δίαιτα. Παρά ταύτα, η ΕΟΚΕ δέχεται ότι οι καταναλωτές επηρεάζονται σε τόσο υψηλό βαθµό από τους ισχυρισµούς
για ειδικές και τεκµηριωµένες ευεργετικές θρεπτικές επιδράσεις των
τροφίµων, τα οποία π.χ. έχουν χαµηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά,
ζάχαρη ή άλας ώστε µπορεί να αγνοούν ότι παρόµοια τρόφιµα
µπορεί επίσης να έχουν και υψηλή περιεκτικότητα σε µη επιθυµητά
συστατικά (π.χ. το παγωτό που αγοράζεται λόγω της κατά 98 % µη
περιεκτικότητας λιπαρών και εντούτοις περιέχει υψηλότατες
ποσότητες ζαχάρεως που δεν γίνονται αντιληπτές από τους καταναλωτές). Η πρόταση της Επιτροπής που επισηµαίνει ότι πρέπει να
δίδεται έµφαση σε µια τεκµηριωµένη «ιδιότητα» ενός προϊόντος
παραλείποντας τις άλλες βλαπτικές του ουσίες, µπορεί βεβαίως να
είναι αληθής και επακριβής παραπλανεί ωστόσο τον καταναλωτή.

4.3.1
Συνεπώς η ΕΟΚΕ καλεί την Επιτροπή να είναι σαφέστερη
στις προτάσεις της για τους ισχυρισµούς ως προς τις θρεπτικές
ιδιότητες και ως ενδιάµεση λύση να θέσει όρια όσον αφορά τους
ισχυρισµούς περί υγιεινών ιδιοτήτων των τροφίµων όταν είναι γνωστό ότι γίνεται υπερκατανάλωση και υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις
στην υγεία.

4.3.2
Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει ότι θα υπάρξουν γκρίζες περιοχές
στις οποίες εµπίπτουν ορισµένα προϊόντα (όπως οι χυµοί φρούτων
και το πλήρες γάλα) για τα οποία θα απαιτείται ιδιαίτερη αξιολόγηση της ΕΑΑΤ.

4.4 Άρθρο 6 Σηµείο 3. Ο ρόλος των «αρµόδιων αρχών», που
αναφέρονται στο άρθρο 24, θα πρέπει να διευρυνθεί και να προσδιοριστεί η σχέση τους µε την ΕΑΑΤ.

4.5 Κεφάλαιο 3. Η ΕΟΚΕ συµφωνεί ότι πρέπει να γίνονται
συγκρίσεις, επισηµαίνει όµως ότι πρέπει να προσδιοριστεί το µέγεθος στοιχείων σε µια σύγκριση ώστε να είναι ευανάγνωστα (π.χ. η
επισήµανση «30 % µειωµένη περιεκτικότητα λιπαρών» και µε πολύ

4.7 Άρθρο 11, Σηµείο 1 δ). Η ΕΟΚΕ αναγνωρίζει το ρόλο που
διαδραµατίζουν ορισµένες επαγγελµατικές ενώσεις ή ιδρύµατα για
την προώθηση µιας πιο υγιεινής δίαιτας ως τρόπου αντιµετώπισης
ειδικών ασθενειών. Η συµβολή τους για την παροχή εξειδικευµένης
γνώσης είναι θετική. Παρά ταύτα, θα πρέπει να ελέγχεται κατά πόσο
εξαρτώνται από οικονοµική υποστήριξη ή χορηγίες δεδοµένου ότι
µπορεί να προτείνουν τρόφιµα απλώς λόγω διαφηµιστικών συµφωνιών που δεν βασίζονται σε συγκεκριµένες προδιαγραφές ή υπόκεινται στον ανταγωνισµό µε άλλες µάρκες. Επιπλέον, πρέπει να οριστούν σαφή κριτήρια σχετικά µε την αποδοχή χορηγίας.

4.8 Η ΕΟΚΕ ερωτά κατά πόσο είναι αποδεκτό ορισµένοι ισχυρισµοί για καλή υγεία ή ευεξία (π.χ. δεν περιέχονται χρωστικές
ουσίες) και ορισµένοι ισχυρισµοί περί αδυνατίσµατος εφόσον συµµορφώνονται προς τους προκαθορισµένους όρους.

4.9 Άρθρο 14, Σηµείο 1.γ). Εδώ όπως και αλλού γίνονται αναφορές στη δηµοσιοποίηση της σχετικής τεκµηρίωσης. Η ΕΟΚΕ
εγκρίνει την δηµοσιότητα αυτή και ελπίζει ότι θα καταβληθούν
προσπάθειες προκειµένου η τεκµηρίωση να είναι διαθέσιµη και προσιτή στο ευρύ κοινό. (Βλ. επίσης Άρθρο 15 σηµείο 6, και Άρθρο17
σηµείο 2).

4.9.1 Σηµείο 2. Η ΕΟΚΕ διερωτάται µήπως οι διαδικασίες
ευθυγράµµισης που ορίζονται από την Επιτροπή είναι άσκοπα
περίπλοκες. Οι συµφωνίες για την εκ των προτέρων έγκριση πρέπει
να τροποποιηθούν και να επιδειχθεί µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στο
µητρώο της ΕΑΑΤ. Ερωτά επίσης κατά πόσον δε θα επιβραδυνθεί ο
ρυθµός λειτουργίας της ΕΑΑΤ ένεκα των νέων αυτών διαδικασιών.
Η διατύπωση του σηµείου 2 πρέπει να γίνει σαφέστερη. Η ΕΟΚΕ
προτείνει να µεταφράζονται στις επίσηµες γλώσσες της ΕΕ µόνον οι
ισχυρισµοί. Πιστεύει επίσης ότι απαιτείται ευελιξία στη µετάφραση
για λόγους προώθησης των πωλήσεων. Παροµοίως σε ότι αφορά το
Άρθρο 15 διερωτάται εάν τα χρονοδιαγράµµατα είναι λογικά ή
αντιθέτως υπερβολικά χρονοβόρα µε άσκοπες καθυστερήσεις κατά
τη διαδικασία εγκρίσεως, επειδή σύµφωνα µε τα σηµεία 1 και 2 την
ευθύνη για την τήρηση των χρονικών ορίων φέρει η ΕΑΑΤ.
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4.10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Η ΕΟΚΕ επικροτεί αρχικώς τη συµπερίληψη
του παραρτήµατος σκοπός του οποίου είναι να παράσχει σαφείς
ορισµούς και πρακτική καθοδήγηση για τις προβλεπόµενες διαδικασίες. Αναγνωρίζει ότι είναι απαραίτητο στα πλαίσια της παγκοσµιοποίησης, στο παράρτηµα να λαµβάνονται πλήρως υπόψη οι συστάσεις του Κώδικα ∆ιατροφής και της Παγκόσµιας Οργάνωσης
Υγείας (ΠΟΥ). Ζητεί επίσης από την Επιτροπή να προβεί σε άµεση
και εµπεριστατωµένη αναθεώρηση κάθε ρήτρας (π.χ. για τη χρήση
του όρου «φυσικός») πριν από την οριστική υιοθέτηση του κανονισµού. ∆ιαφωνεί επίσης µε την ερµηνεία των όρων «light/lite»
δεδοµένου ότι οι καταναλωτές είναι πιθανόν να τον κατανοούν ως
«χαµηλής περιεκτικότητας» και όχι ως «µειωµένης», όπως προτείνει
η Επιτροπή.
5. Συµπέρασµα
5.1 Η ΕΟΚΕ θεωρεί ότι µε την παρούσα πρόταση πραγµατοποιείται ένα σηµαντικό βήµα τόσο για την προστασία του κατανα-
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λωτή όσο και για την εναρµόνιση των κανόνων της εσωτερικής
αγοράς. Αναµένει να βελτιωθεί η θρεπτική επισήµανση, µολονότι
αναγνωρίζει ότι αυτό και µόνο δεν επιλύει το πρόβληµα της επικοινωνίας µε τους καταναλωτές.

5.2 Υποστηρίζει τους γενικούς στόχους της παρούσας πρότασης, υποδεικνύει όµως ότι χρειάζεται απλοποίηση των διαδικασιών καθώς και προσεκτική εξέταση των χρονοδιαγραµµάτων. Επιπλέον, η ΕΟΚΕ συνιστά να επιτευχθούν ορισµένοι συµβιβασµοί για
να εξισορροπηθούν οι απαιτήσεις των καταναλωτών για πιο εµπεριστατωµένη ενηµέρωση ως προς τις ανάγκες της εν λόγω βιοµηχανίας η οποία πρέπει να λειτουργεί σε µια αγορά µε λιγότερους
περιορισµούς. Τονίζει επίσης ότι σηµαντικό ρόλο εδώ διαδραµατίζει
η εκπαίδευση του καταναλωτή καθώς και ο ρόλος όλων των ενδιαφεροµένων για την εξασφάλισή της.

Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2004
Ο Πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής και Κοινωνικής
Επιτροπής
Roger BRIESCH

