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Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1169/20111 προβλέπει ότι οι πληροφορίες για τα τρόφιμα δεν πρέπει να 
είναι παραπλανητικές, μεταξύ άλλων, ως προς τη φύση και τη σύνθεση του τροφίμου, και απαιτεί την 
αναγραφή της ποσότητας ενός συστατικού ή κατηγορίας συστατικών που χρησιμοποιείται στην 
παραγωγή ή παρασκευή ενός τροφίμου όταν το εν λόγω συστατικό ή κατηγορία συστατικών 
διακρίνεται σαφώς στην επισήμανση, με λέξεις, εικόνες ή γραφική απεικόνιση. 
 
Η οδηγία 2001/112/ΕΚ2 του Συμβουλίου προβλέπει ότι οι χυμοί φρούτων λαμβάνονται μόνο από 
φρούτα και η ονομασία του προϊόντος αποτελείται από την αναγραφή των χρησιμοποιούμενων 
φρούτων. 
 
Επιπλέον, η οδηγία 2005/29/ΕΚ3 συμπληρώνει τομεακή νομοθεσία, όπως ο κανονισμός (ΕΕ) 
αριθ. 1169/2011 ούτως ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή έναντι 
αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. 
 
Η αρμοδιότητα για την επιβολή των κανόνων της Ένωσης που σχετίζονται μ’ αυτήν την απάντηση 
ανήκει στα κράτη μέλη. Συνεπώς, ο τυχόν παραπλανητικός χαρακτήρας της επισήμανσης τροφίμων 
αξιολογείται πρώτα κατά περίπτωση, σε εθνικό επίπεδο. 
 
Στο πλαίσιο της έκδοσης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1169/2011, διάφορα κράτη μέλη θεώρησαν ότι, 
όταν χρησιμοποιούνται όροι όπως «φυσικό», «παραδοσιακό» ή «βιοτεχνικό» (artisanal), είναι τόσο 
άρρηκτα συνδεδεμένοι με τον εθνικό πολιτισμό και τις εθνικές πρακτικές που θα πρέπει να 
αξιολογούνται σε τοπικό επίπεδο μέσω της εθνικής νομολογίας ή των κατευθυντήριων γραμμών που 
καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο4. 
 
Επομένως, η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προαναφερθείσες διατάξεις είναι επαρκείς ώστε i) να 
διασφαλίζεται η επαρκής ενημέρωση των καταναλωτών ως προς την ποσότητα ενός συστατικού και 
ii) να προστατεύονται οι καταναλωτές από την παραπλάνηση. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή δεν έχει την 
πρόθεση να προτείνει περαιτέρω εναρμόνιση σε ενωσιακό επίπεδο σχετικά με τη χρήση όρων όπως 
«φυσικό», «παραδοσιακό» ή «βιοτεχνικό» (artisanal), ούτε να προτείνει νέες ειδικές διατάξεις για την 
επισήμανση ποτών με βάση χυμούς φρούτων. 
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