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Τροπολογία 541
Kathy Sinnott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφοι 1-3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 31 παράγραφος 2 σχετικά με την 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση
περιλαμβάνονται στο κύριο οπτικό πεδίο. 
Παρουσιάζονται, όπου ενδείκνυται, από 
κοινού σε σαφή μορφότυπο και με την 
ακόλουθη σειρά: ενέργεια, λιπαρά, 
κεκορεσμένα λιπαρά, υδατάνθρακες με 
ειδική αναφορά στα σάκχαρα και το
αλάτι.

1. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο α
περιλαμβάνονται στο κύριο οπτικό πεδίο. 
Παρουσιάζονται από κοινού σε σαφή 
μορφότυπο και με την ακόλουθη σειρά: 
σάκχαρα, λιπαρά, κεκορεσμένα λιπαρά και 
αλάτι

2. Η διατροφική δήλωση σχετικά με τις 
θρεπτικές ουσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 29 παράγραφος 2 απεικονίζεται από 
κοινού σε ένα μέρος και, ως ενδείκνυται, 
με τη σειρά παρουσίασης που προβλέπεται 
στο μέρος Γ του παραρτήματος XIII.

2. Η διατροφική δήλωση σχετικά με τις 
θρεπτικές ουσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο β και 
στο άρθρο 29 παράγραφος 2 εμφανίζεται 
ολόκληρη στο πίσω μέρος της 
συσκευασίας, με τη σειρά παρουσίασης 
που προβλέπεται στο Μέρος Γ του 
Παραρτήματος XIII. 

Όταν η διατροφική δήλωση δεν 
εμφανίζεται στο κύριο οπτικό πεδίο,
παρουσιάζεται με μορφή πίνακα και με 
τους αριθμούς σε αντιστοίχιση εφόσον το 
επιτρέπει ο χώρος. Όπου δεν το επιτρέπει ο 
χώρος, η δήλωση παρουσιάζεται σε 
γραμμική μορφή.

Αυτή η διατροφική δήλωση παρουσιάζεται 
με μορφή πίνακα και με τους αριθμούς σε 
αντιστοίχιση εφόσον το επιτρέπει ο χώρος. 
Όπου δεν το επιτρέπει ο χώρος, η δήλωση 
παρουσιάζεται σε γραμμική μορφή.

3. Εάν η υποχρεωτική διατροφική 
δήλωση εμφανίζεται από κοινού με τη 
δήλωση σχετικά με τις θρεπτικές ουσίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 2, η σειρά παρουσίασης της 
ενέργειας και των θρεπτικών ουσιών που 
περιλαμβάνονται στη δήλωση γίνεται, ως 
ενδείκνυται, με τη σειρά που προβλέπεται 
στο μέρος Γ του παραρτήματος XIII.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Για να παραμένει η πληροφόρηση σαφής και άμεση, πρέπει να περιέχει στο οπτικό πεδίο έναν 
περιορισμένο αριθμό θρεπτικών ουσιών, δηλαδή των σημαντικότερων για το κοινό, 
συμπεριλαμβανομένων των λιπαρών, των κορεσμένων λιπαρών, των σακχάρων και του 
αλατιού.  Αυτές οι πληροφορίες πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από διατροφική 
επισήμανση στο πίσω μέρος της συσκευασίας.

Τροπολογία 542
Liam Aylward

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφοι 1-3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 31 παράγραφος 2 σχετικά με την 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση
περιλαμβάνονται στο κύριο οπτικό πεδίο. 
Παρουσιάζονται, όπου ενδείκνυται, από 
κοινού σε σαφή μορφότυπο και με την 
ακόλουθη σειρά: ενέργεια, λιπαρά, 
κεκορεσμένα λιπαρά, υδατάνθρακες με 
ειδική αναφορά στα σάκχαρα και το
αλάτι.

1. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο α
περιλαμβάνονται στο κύριο οπτικό πεδίο. 
Παρουσιάζονται από κοινού σε σαφή 
μορφότυπο και με την ακόλουθη σειρά: 
ενέργεια, κεκορεσμένα λιπαρά, σάκχαρα,
αλάτι, και κωδικοποιούνται με χρώματα 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 31 
παράγραφος 3.

2. Η διατροφική δήλωση σχετικά με τις 
θρεπτικές ουσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 29 παράγραφος 2 απεικονίζεται 
από κοινού σε ένα μέρος και, ως 
ενδείκνυται, με τη σειρά παρουσίασης που 
προβλέπεται στο μέρος Γ του 
παραρτήματος XIII.

2. Η διατροφική δήλωση σχετικά με τις 
θρεπτικές ουσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο β
απεικονίζεται από κοινού στο πίσω μέρος 
της συσκευασίας, με τη σειρά 
παρουσίασης που προβλέπεται στο Μέρος 
Γ του Παραρτήματος XIII. 

Όταν η διατροφική δήλωση δεν 
εμφανίζεται στο κύριο οπτικό πεδίο,
παρουσιάζεται με μορφή πίνακα και με 
τους αριθμούς σε αντιστοίχιση εφόσον το 
επιτρέπει ο χώρος. Όπου δεν το επιτρέπει ο 
χώρος, η δήλωση παρουσιάζεται σε 
γραμμική μορφή.

Παρουσιάζεται με μορφή πίνακα και με 
τους αριθμούς σε αντιστοίχιση εφόσον το 
επιτρέπει ο χώρος. Όπου δεν το επιτρέπει ο 
χώρος, η δήλωση παρουσιάζεται σε 
γραμμική μορφή.

3. Εάν η υποχρεωτική διατροφική 
δήλωση εμφανίζεται από κοινού με τη 
δήλωση σχετικά με τις θρεπτικές ουσίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 2, η σειρά παρουσίασης της 
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ενέργειας και των θρεπτικών ουσιών που 
περιλαμβάνονται στη δήλωση γίνεται, ως 
ενδείκνυται, με τη σειρά που προβλέπεται 
στο μέρος Γ του παραρτήματος XIII.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επισήμανση είναι υποχρεωτική στο μπροστινό και στο πίσω μέρος της συσκευασίας με 
τέσσερα στοιχεία στο μπροστινό: τιμές ενέργειας, κεκορεσμένα, σάκχαρα και αλάτι και τα 8+ 
τρανς-λιπαρά οξέα στο πίσω μέρος της συσκευασίας.

Καθώς τα τρανς-λιπαρά οξέα, οι ίνες και οι πρωτεΐνες αναγράφονται υποχρεωτικά στο πίσω 
μέρος της συσκευασίας, δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στον παρόντα κατάλογο της 
παραγράφου 2. 

Τροπολογία 543
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 
31 παράγραφος 2 σχετικά με την 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
περιλαμβάνονται στο κύριο οπτικό πεδίο. 
Παρουσιάζονται, όπου ενδείκνυται, από 
κοινού σε σαφή μορφότυπο και με την 
ακόλουθη σειρά: ενέργεια, λιπαρά, 
κεκορεσμένα λιπαρά, υδατάνθρακες με 
ειδική αναφορά στα σάκχαρα και το 
αλάτι.

1. Οι ακόλουθες ενδείξεις, που 
αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφος 2 
σχετικά με την υποχρεωτική διατροφική 
δήλωση, περιλαμβάνονται στο κύριο 
οπτικό πεδίο: ενεργειακή αξία, ποσότητες 
λιπαρών, κεκορεσμένων λιπαρών, 
σακχάρων και του αλατιού.
Παρουσιάζονται από κοινού σε σαφή 
μορφότυπο και με τη σειρά που 
αναφέρονται παραπάνω: 

Or. en

Αιτιολόγηση

Όσον αφορά τους υδατάνθρακες, αρκεί να αναγράφεται η δήλωση στο πίσω μέρος της 
συσκευασίας, για να μην μπερδεύονται οι καταναλωτές με την αναγραφή τόσο πολλών 
πληροφοριών στο μπροστινό μέρος.
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Τροπολογία 544
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 
31 παράγραφος 2 σχετικά με την 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
περιλαμβάνονται στο κύριο οπτικό πεδίο. 
Παρουσιάζονται, όπου ενδείκνυται, από 
κοινού σε σαφή μορφότυπο και με την 
ακόλουθη σειρά: ενέργεια, λιπαρά, 
κορεσμένα λιπαρά, υδατάνθρακες με 
ειδική αναφορά στα σάκχαρα, και αλάτι.

1. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 
31 παράγραφος 2 σχετικά με την 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
περιλαμβάνονται στο ίδιο οπτικό πεδίο με 
τις ενδείξεις του άρθρου 29, παράγραφοι 
1 και 2 από κοινού σε ένα μέρος υπό 
μορφή πίνακα. Παρουσιάζονται, με την 
ακόλουθη σειρά: ενέργεια, πρωτεΐνες, 
λιπαρά, με ειδική αναφορά στα 
κεκορεσμένα λιπαρά, υδατάνθρακες με 
ειδική αναφορά στα σάκχαρα και το 
άμυλο, και νάτριο από αλάτι.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνέπειας με άλλες τροπολογίες (βλ. άρθρο 29 παράγραφος 1, στοιχείο β)· η 
παρουσίαση των ενδείξεων υπό μορφή πίνακα διευκολύνει την ανάγνωσή τους.

Τροπολογία 545
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 
31 παράγραφος 2 σχετικά με την 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
περιλαμβάνονται στο κύριο οπτικό πεδίο. 
Παρουσιάζονται, όπου ενδείκνυται, από 
κοινού σε σαφή μορφότυπο και με την 
ακόλουθη σειρά: ενέργεια, λιπαρά, 
κορεσμένα λιπαρά, υδατάνθρακες με 
ειδική αναφορά στα σάκχαρα, και αλάτι.

1. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 
31 παράγραφος 2 σχετικά με την 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
περιλαμβάνονται στο κύριο οπτικό πεδίο.
Παρουσιάζονται, όπου ενδείκνυται, από 
κοινού σε σαφή μορφότυπο και με την 
ακόλουθη σειρά: ενέργεια, λιπαρά, 
κορεσμένα λιπαρά, υδατάνθρακες με 
ειδική αναφορά στα σάκχαρα, και αλάτι. Η 
ένδειξη που προβλέπεται στην 
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παράγραφος 3 του άρθρου 31 πρέπει 
επίσης να παρουσιάζεται υπό μορφή 
γραφικής παράστασης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με την προσθήκη της νέας τρίτης πρότασης εξασφαλίζεται επίσης πρόσθετη γραφική 
παράσταση της ποσοστιαίας αναλογίας στο πλαίσιο της διατροφικής δήλωσης δεδομένου ότι η 
παρουσίαση αυτή σε σύγκριση με τη μορφή κειμένου παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να 
γίνει αμέσως κατανοητή. Οι γραφικές παραστάσεις παρουσιάζουν το πλεονέκτημα έναντι του 
απλού κειμένου ότι κατανοούνται αμέσως. Προς τον σκοπό αυτό μπορούν να χρησιμοποιούνται, 
λ.χ. αθροιστικά ιστογράμματα ή κυκλικά διαγράμματα.

Τροπολογία 546
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 31, παράγραφος 2 σχετικά με την 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
περιλαμβάνονται στο κύριο οπτικό πεδίο. 
Παρουσιάζονται, όπου ενδείκνυται, από 
κοινού σε σαφή μορφότυπο και με την 
ακόλουθη σειρά: ενέργεια, λιπαρά, 
κεκορεσμένα λιπαρά, υδατάνθρακες με 
ειδική αναφορά στα σάκχαρα και το 
αλάτι.

1. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 29 παράγραφος 1 παρουσιάζονται, 
από κοινού σε σαφή μορφότυπο και με την 
ακόλουθη σειρά: ενέργεια, πρωτεΐνες, 
υδατάνθρακες και λιπαρά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Όπου στη συσκευασία πρέπει να γίνεται η διατροφική επισήμανση, θα πρέπει και περαιτέρω να 
αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του επιχειρηματία ("κύρια πλευρά", οπτικό πεδίο ή σε ένα 
άλλο σημείο). Απαιτείται επαρκής ευελιξία προκειμένου να είναι δυνατόν να λαμβάνονται 
υπόψη διαφορετικά μεγέθη συσκευασίας και πολύγλωσσες εμφανίσεις.

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
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Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung ist...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, 
dass sämtliche (!) am europäischen Markt befindlichen Etiketten zu ändern wären. Das ist 
unverhältnismäßig.

Τροπολογία 547
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 
31 παράγραφος 2 σχετικά με την 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
περιλαμβάνονται στο κύριο οπτικό πεδίο. 
Παρουσιάζονται, όπου ενδείκνυται, από 
κοινού σε σαφή μορφότυπο και με την 
ακόλουθη σειρά: ενέργεια, λιπαρά, 
κεκορεσμένα λιπαρά, υδατάνθρακες με 
ειδική αναφορά στα σάκχαρα και το 
αλάτι.

1. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 
31 παράγραφος 2 σχετικά με την 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
περιλαμβάνονται σε πίνακα στο ίδιο 
οπτικό πεδίο. Σε περίπτωση έλλειψης 
χώρου μπορούν να παρατίθενται 
αλληλοδιαδόχως. ενέργεια, σάκχαρα, 
λιπαρά, κεκορεσμένα λιπαρά νάτριο ή
αλάτι.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι ενδείξεις των στοιχείων υπό μορφή πίνακα θα εξασφαλίζουν την πλέον ευανάγνωστη 
παροχή πληροφοριών. 

Η σειρά αυτή ανταποκρίνεται στη σειρά που ακολουθείται στην οδηγία 90/496/EΟΚ (Οδηγία 
για τους κανόνες επισήμανσης των τροφίμων όσον αφορά τις τροφικές τους ιδιότητες). 
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Τροπολογία 548
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 
31 παράγραφος 2 σχετικά με την 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
περιλαμβάνονται στο κύριο οπτικό πεδίο. 
Παρουσιάζονται, όπου ενδείκνυται, από 
κοινού σε σαφή μορφότυπο και με την 
ακόλουθη σειρά: ενέργεια, λιπαρά, 
κεκορεσμένα λιπαρά, υδατάνθρακες με 
ειδική αναφορά στα σάκχαρα και το αλάτι.

1. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 
31 παράγραφος 2 σχετικά με την 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
περιλαμβάνονται στο κύριο οπτικό πεδίο. 
Παρουσιάζονται, όπου ενδείκνυται, από 
κοινού σε σαφή μορφότυπο και με την 
ακόλουθη σειρά: ενέργεια, λιπαρά, 
κεκορεσμένα λιπαρά, υδατάνθρακες με 
ειδική αναφορά στα σάκχαρα και αλάτι. 
Όσον αφορά τη συσκευασία δώρων, οι 
υποχρεωτικές πληροφορίες πρέπει να 
δηλώνονται μόνο στο πίσω μέρος της 
συσκευασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο οπτικός και αισθητικός χαρακτήρας των συσκευασιών δώρου προκειμένου για σοκολάτες ή 
σοκολατάκια για περιστάσεις όπως η γιορτή της μητέρας θα καταστρεφόταν, αν έπρεπε οι 
υποχρεωτικές διατροφικές πληροφορίες να μεταφερθούν στο μπροστινό μέρος,

Τροπολογία 549
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 
31 παράγραφος 2 σχετικά με την 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
περιλαμβάνονται στο κύριο οπτικό πεδίο. 
Παρουσιάζονται, όπου ενδείκνυται, από 
κοινού σε σαφή μορφότυπο και με την 
ακόλουθη σειρά: ενέργεια, λιπαρά, 
κεκορεσμένα λιπαρά, υδατάνθρακες με 

1. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 
31 παράγραφος 2 σχετικά με την 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
περιλαμβάνονται στο κύριο οπτικό πεδίο. 
Παρουσιάζονται, όπου ενδείκνυται, από 
κοινού σε σαφή μορφότυπο και με την 
ακόλουθη σειρά: ενέργεια, λιπαρά, 
κεκορεσμένα λιπαρά, υδατάνθρακες με 
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ειδική αναφορά στα σάκχαρα και το αλάτι. ειδική αναφορά στα σάκχαρα και νάτριο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το αλάτι (χλωριούχο νάτριο) δεν είναι η μόνη πηγή νατρίου στο διαιτολόγιο. Υπάρχουν πολλά 
άλλα νατριούχα άλατα πέρα από το χλωριούχο νάτριο (για παράδειγμα: το γλουταμινικό νάτριο, 
η ανθρακική σόδα κλπ.) Η αναφορά "νάτριο από αλάτι" θα αφορούσε ελάχιστο μόνο τμήμα του 
πραγματικού περιεχομένου και δεν θα παρείχε ορθές πληροφορίες.

Τροπολογία 550
Péter Olajos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο
31 παράγραφος 2 σχετικά με την 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
περιλαμβάνονται στο κύριο οπτικό πεδίο. 
Παρουσιάζονται, όπου ενδείκνυται, από 
κοινού σε σαφή μορφότυπο και με την 
ακόλουθη σειρά: ενέργεια, λιπαρά, 
κεκορεσμένα λιπαρά, υδατάνθρακες με 
ειδική αναφορά στα σάκχαρα και το
αλάτι.

1. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 
31 παράγραφος 2 σχετικά με την 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
περιλαμβάνονται στο ίδιο οπτικό πεδίο 
από κοινού σε ένα μέρος υπό μορφή 
πίνακα. Παρουσιάζονται, με την ακόλουθη 
σειρά: ενέργεια, σάκχαρα, λιπαρά, 
κεκορεσμένα λιπαρά και νάτριο ή αλάτι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με τις παραπάνω τροπολογίες του άρθρου 29 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο β.
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Τροπολογία 551
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 
31 παράγραφος 2 σχετικά με την 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
περιλαμβάνονται στο κύριο οπτικό πεδίο. 
Παρουσιάζονται, όπου ενδείκνυται, από 
κοινού σε σαφή μορφότυπο και με την 
ακόλουθη σειρά: ενέργεια, λιπαρά, 
κεκορεσμένα λιπαρά, υδατάνθρακες με 
ειδική αναφορά στα σάκχαρα και το
αλάτι.

1. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 
31 παράγραφος 2 σχετικά με την 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
περιλαμβάνονται στο ίδιο οπτικό πεδίο 
από κοινού σε ένα μέρος υπό μορφή 
πίνακα. Παρουσιάζονται, με την ακόλουθη 
σειρά: ενέργεια, σάκχαρα, λιπαρά, 
κεκορεσμένα λιπαρά και νάτριο ή αλάτι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με τις παραπάνω τροπολογίες του άρθρου 29 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο β.

Τροπολογία 552
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο
άρθρο 31 παράγραφος 2 σχετικά με την 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
περιλαμβάνονται στο κύριο οπτικό πεδίο. 
Παρουσιάζονται, όπου ενδείκνυται, από 
κοινού σε σαφή μορφότυπο και με την 
ακόλουθη σειρά: ενέργεια, λιπαρά, 
κεκορεσμένα λιπαρά, υδατάνθρακες με 
ειδική αναφορά στα σάκχαρα και το 
αλάτι.

1. Οι ενδείξεις σχετικά με την υποχρεωτική 
διατροφική δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 
29, παράγραφος 1, σχετικά με την 
ενέργεια, τις πρωτεΐνες, τους 
υδατάνθρακες και τα λιπαρά 
αναγράφονται από κοινού σε σαφή 
μορφότυπο και με την ακόλουθη σειρά: 
ενέργεια, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και
λιπαρά. Η ένδειξη που προβλέπεται στο 
άρθρου 31, παράγραφος (3), πρώτη 
πρόταση περιλαμβάνεται στο κύριο 
οπτικό πεδίο.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία υιοθετεί το κείμενο το κείμενο των τροποποιήσεων στα άρθρα 29 κ.ε. και 
εξασφαλίζει ότι η διατροφική δήλωση παρουσιάζεται πάντοτε με την ίδια σειρά και μορφή. 

Τροπολογία 553
Riitta Myller

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 
31 παράγραφος 2 σχετικά με την 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
περιλαμβάνονται στο κύριο οπτικό πεδίο.
Παρουσιάζονται, όπου ενδείκνυται, από 
κοινού σε σαφή μορφότυπο και με την 
ακόλουθη σειρά: ενέργεια, λιπαρά, 
κεκορεσμένα λιπαρά, υδατάνθρακες με 
ειδική αναφορά στα σάκχαρα και το αλάτι.

1. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 
31 παράγραφος 2 σχετικά με την 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
περιλαμβάνονται στο κύριο οπτικό πεδίο.
Παρουσιάζονται, όπου ενδείκνυται, από 
κοινού σε σαφή μορφότυπο και με την 
ακόλουθη σειρά: ενέργεια, πρωτεΐνες, 
λιπαρά με ειδική αναφορά στα 
κεκορεσμένα λιπαρά, υδατάνθρακες με 
ειδική αναφορά στα σάκχαρα, και νάτριο 
που περιέχεται στο αλάτι και σε 
πρόσθετα.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, τα πρόσθετα μπορεί να περιέχουν σημαντική ποσότητα 
νατρίου. Για  παράδειγμα, τα κριτήρια χρήσης του φιλανδικού σήματος με την καρδιά, το οποίο 
δηλώνει ποια τρόφιμα βοηθούν στην υγεία της καρδίας, λαμβάνουν υπόψη και το νάτριο στα 
πρόσθετα.
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Τροπολογία 554
Miroslav Ouzký

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 
31 παράγραφος 2 σχετικά με την 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
περιλαμβάνονται στο κύριο οπτικό πεδίο. 
Παρουσιάζονται, όπου ενδείκνυται, από 
κοινού σε σαφή μορφότυπο και με την 
ακόλουθη σειρά: ενέργεια, λιπαρά, 
κεκορεσμένα λιπαρά, υδατάνθρακες με 
ειδική αναφορά στα σάκχαρα και το
αλάτι.

1. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 
31 παράγραφος 2 σχετικά με την 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
περιλαμβάνονται στο ίδιο οπτικό πεδίο σε 
έναν ενιαίο πίνακα. Παρουσιάζονται, με 
την ακόλουθη σειρά: ενέργεια, σάκχαρα, 
λιπαρά, κεκορεσμένα λιπαρά και νάτριο ή
αλάτι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με τις παραπάνω τροπολογίες του άρθρου 29 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο β.

Τροπολογία 555
Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 
31 παράγραφος 2 σχετικά με την 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
περιλαμβάνονται στο κύριο οπτικό πεδίο. 
Παρουσιάζονται, όπου ενδείκνυται, από 
κοινού σε σαφή μορφότυπο και με την 
ακόλουθη σειρά: ενέργεια, λιπαρά, 
κεκορεσμένα λιπαρά, υδατάνθρακες με 
ειδική αναφορά στα σάκχαρα και το αλάτι.

1. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 
31 παράγραφος 2 σχετικά με την 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
εμφανίζονται στο ίδιο οπτικό πεδίο. 
Παρουσιάζονται, όπου ενδείκνυται, από 
κοινού σε σαφή μορφότυπο και με την 
ακόλουθη σειρά: ενέργεια, λιπαρά, 
κεκορεσμένα λιπαρά, υδατάνθρακες με 
ειδική αναφορά στα σάκχαρα και αλάτι.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία που να καταδεικνύουν ότι οι καταναλωτές θέλουν να 
αναγράφονται οι πληροφορίες στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας.  Είναι πολύ πιο χρήσιμο 
για τους καταναλωτές να έχουν στη διάθεσή τους όλες τις πληροφορίες που χρειάζονται στο ίδιο 
οπτικό πεδίο ούτως ώστε να κάνουν τη σωστή επιλογή, χωρίς να αναγκάζονται να 
περιστρέφουν διαρκώς την συσκευασία.  Γι’ αυτό είναι απαραίτητο οι χρήσιμες πληροφορίες να 
εμφανίζονται μαζί, στο ίδιο οπτικό πεδίο, συνήθως στην πίσω πλευρά του πακέτου, δίνοντας 
στους καταναλωτές περιεκτική ενημέρωση με μια τους ματιά.

Τροπολογία 556
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 31 παράγραφος 2 σχετικά με την 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση
περιλαμβάνονται στο κύριο οπτικό πεδίο. 
Παρουσιάζονται, όπου ενδείκνυται, από 
κοινού σε σαφή μορφότυπο και με την 
ακόλουθη σειρά: ενέργεια, λιπαρά, 
κεκορεσμένα λιπαρά, υδατάνθρακες με 
ειδική αναφορά στα σάκχαρα και το
αλάτι.

1. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο α
περιλαμβάνονται στο κύριο οπτικό πεδίο. 
Παρουσιάζονται από κοινού σε σαφή 
μορφότυπο και με την ακόλουθη σειρά: 
ενέργεια, λιπαρά, κεκορεσμένα λιπαρά,
σάκχαρα και αλάτι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χάριν αποσαφηνίσεως και απλοποιήσεως.

Τροπολογία 557
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 1. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 
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31 παράγραφος 2 σχετικά με την 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
περιλαμβάνονται στο κύριο οπτικό πεδίο. 
Παρουσιάζονται, όπου ενδείκνυται, από 
κοινού σε σαφή μορφότυπο και με την 
ακόλουθη σειρά: ενέργεια, λιπαρά, 
κεκορεσμένα λιπαρά, υδατάνθρακες με 
ειδική αναφορά στα σάκχαρα και το
αλάτι.

31 παράγραφος 2 σχετικά με την 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
περιλαμβάνονται στο ίδιο οπτικό πεδίο σε 
έναν ενιαίο πίνακα. Παρουσιάζονται, με 
την ακόλουθη σειρά: ενέργεια, σάκχαρα, 
λιπαρά, κεκορεσμένα λιπαρά και νάτριο ή
αλάτι.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συμφωνία με την προτεινόμενη τροπολογία του άρθρου 29 παράγραφος 1 εδάφιο 1 στοιχείο 
β.

Τροπολογία 558
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφοι 2 α και 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 31 παράγραφος 2 σχετικά με την 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση
περιλαμβάνονται στο κύριο οπτικό πεδίο.
Παρουσιάζονται, όπου ενδείκνυται, από 
κοινού σε σαφή μορφότυπο και με την 
ακόλουθη σειρά: ενέργεια, λιπαρά, 
κορεσμένα λιπαρά, υδατάνθρακες με 
ειδική αναφορά στα σάκχαρα, και αλάτι.

1. Οι ενδείξεις σχετικά με την ενεργειακή 
αξία σύμφωνα με το άρθρο 19, 
παράγραφος (1),(a) περιλαμβάνονται στο 
κύριο οπτικό πεδίο δυνάμει των 
διατάξεων του άρθρου 31, παράγραφος 
(2).

1α. Οι ενδείξεις σχετικά με τις θρεπτικές 
ουσίες σύμφωνα με το άρθρο 29, 
παράγραφος 1, στοιχείο (β) όσον αφορά 
τις πρωτεΐνες, τους υδατάνθρακες, τα 
σάκχαρα, τα λιπαρά, τα κορεσμένα 
λιπαρά, τις ίνες και το νάτριο, 
περιλαμβάνονται από κοινού σε σαφή 
μορφότυπο και με την ακόλουθη σειρά: 
πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, σάκχαρα, 
λιπαρά, κορεσμένα λιπαρά, ίνες και 
νάτριο. Οι ενδείξεις πρέπει να 
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παρουσιάζονται όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 31, παράγραφος 3, πρώτη 
πρόταση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επισημαίνει ότι οι ενδείξεις για την ενεργειακή αξία πρέπει να παρουσιάζονται 
στο κύριο οπτικό πεδίο. Αφετέρου, οι ενδείξεις για τις θρεπτικές ουσίες δεν πρέπει να 
παρουσιάζονται στο κύριο οπτικό πεδίο αλλά από κοινού και σε σαφή μορφότυπο. 

Τροπολογία 559
Jules Maaten

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι ενδείξεις του άρθρου 29 
παράγραφος 1 στοιχείο α) σχετικά με την 
υποχρεωτική διατροφική δήλωση, εκτός 
από τις ενδείξεις σύμφωνα με την 
παράγραφο 1, απεικονίζονται στο κάτω 
δεξιό τμήμα της εμπρόσθιας πλευράς της 
συσκευασίας σε μέγεθος εκτύπωσης της
γραμματοσειράς 3 mm και εντός 
ωοειδούς πλαισίου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενεργειακή αξία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πληροφορίες σχετικά με τα τρόφιμα. 
Για το λόγο αυτό οι σχετικές ενδείξεις πρέπει να επαναλαμβάνονται στο εμπρόσθιο τμήμα της 
συσκευασίας όλων ανεξαιρέτως των προϊόντων, στο ίδιο σημείο και με έντονα στοιχεία, 
προκειμένου ο καταναλωτής να τις εντοπίζει άμεσα, χωρίς να θυμίζουν στη μορφή το 
τετράγωνο πλαίσιο με τις προειδοποιήσεις στα πακέτα τσιγάρων. 
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Τροπολογία 560
Miroslav Ouzký

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Πέραν τούτου, η ποσότητα ενέργειας 
που αναφέρεται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 στοιχείο α) παρουσιάζεται 
με τρόπο εμφανή και εντός τετράγωνου 
πλαισίου στο κύριο οπτικό πεδίο. 
Εκφράζεται, σύμφωνα με το άρθρο 32 
παράγραφοι 2 και 3, ανά μερίδα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Energy content is the most important item of information in connection with foods. As shown 
by consumer research (*), the specific labelling of energy alone front-of-pack is most easily 
used by consumers, and the expression per portion is the preferred information for consumers 
that enables them to assess the actual nutritional content of a product (relevant for calorie 
intake) and compare products within a food or drink category. 

While the expression of energy per 100 g / 100 ml provides valuable information to compare 
products between different food and drink categories, this information is already provided in 
the mandatory nutrition table according to Art. 31(2).

(*) Van Kleef, Van Trijp, Paeps Fernandez-Celemin, Consumer preferences for front-of-pack 
calories labelling, Public Health Nutrition: 11(2), 203-213:
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1643144

Τροπολογία 561
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 –  παράγραφος 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο 
άρθρο 29, παράγραφος (1), στοιχείο(a) 
σχετικά με τη διατροφική δήλωση
εμφανίζονται στο εμπρόσθιο μέρος της 
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συσκευασίας με ευκρινή τρόπο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η περιεκτικότητα σε ενέργεια αποτελεί τη σημαντικότερη ένδειξη της διατροφικής δήλωσης για 
τους καταναλωτές. Για το λόγο αυτό, ανεξάρτητα από το εν λόγω προϊόν, η περιεκτικότητα σε 
ενέργεια και/ή η συνιστούμενη ημερήσια ποσότητα ενέργειας θα πρέπει να εμφανίζεται στο 
εμπρόσθιο τμήμα της συσκευασίας και με ευκρινή τρόπο, ούτως ώστε να διακρίνεται με την 
πρώτη ματιά από τους καταναλωτές. Η απόφαση σχετικά με τις πρόσθετες ενδείξεις των 
σημαντικότερων στοιχείων στη διατροφική δήλωση που περιλαμβάνεται στο εμπρόσθιο τμήμα 
της συσκευασίας πρέπει να εναπόκειται στους υπεύθυνους των επιχειρήσεων τροφίμων.

Τροπολογία 562
Frieda Brepoels

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 –  παράγραφος 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η ενεργειακή αξία που αναφέρεται 
στο άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο α), 
εκτός από τις ενδείξεις που αναφέρονται 
στην παράγραφο 1, παρουσιάζεται στο 
κάτω δεξιό τμήμα της πιο εμφανούς 
πλευράς της συσκευασίας και εντός 
τετράγωνου πλαισίου. Η ενεργειακή αξία 
εκφράζεται σε 100 g/ml ή, σύμφωνα με το 
άρθρο 32 παράγραφοι 2 και 3, ανά 
μερίδα. 

Or. nl

Αιτιολόγηση

Η δήλωση της ενεργειακής αξίας είναι βασικής σημασίας. Η ενεργειακή αξία πρέπει επομένως 
να απεικονίζεται σε προφανές μέρος της συσκευασίας και να εντοπίζεται εύκολα από τον 
καταναλωτή. Η ενεργειακή αξία μπορεί να εκφράζεται σε 100 g/ml ή ανά μερίδα. 
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Τροπολογία 563
Péter Olajos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Πέραν τούτου, η ποσότητα ενέργειας 
που αναφέρεται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 στοιχείο α) παρουσιάζεται 
με τρόπο εμφανή και εντός τετράγωνου 
πλαισίου στο κύριο οπτικό πεδίο. 
Εκφράζεται, σύμφωνα με το άρθρο 32 
παράγραφοι 2 και 3, ανά μερίδα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενεργειακή αξία αποτελεί τη σημαντικότερη πληροφορία σχετικά με τα τρόφιμα. Όπως 
κατέδειξε η έρευνα καταναλωτών (*), η ειδική επισήμανση προκειμένου για την ενέργεια μόνο 
στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας είναι η πιο εύχρηστη για τον καταναλωτή, η δε έκφρασή 
της ανά μερίδα είναι η ενημέρωση που προτιμούν οι καταναλωτές, καθώς τους διευκολύνει να 
εκτιμούν το πραγματικό θρεπτικό περιεχόμενο ενός προϊόντος (σε σχέση με τη λήψη θερμίδων) 
και να συγκρίνουν προϊόντα στο πλαίσιο μιας κατηγορίας τροφίμων ή ποτών.

Τροπολογία 564
Bogusław Sonik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Πέραν τούτου, η ποσότητα ενέργειας 
που αναφέρεται στο άρθρο 29 
παράγραφος 1 στοιχείο α) παρουσιάζεται 
με τρόπο εμφανή και εντός τετράγωνου 
πλαισίου στο κύριο οπτικό πεδίο. 
Εκφράζεται, σύμφωνα με το άρθρο 32 
παράγραφοι 2 και 3, ανά μερίδα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Energy content is the most important item of information in connection with foods. As shown 
by consumer research (*), the specific labelling of energy alone front-of-pack is most easily 
used by consumers, and the expression per portion is the preferred information for consumers 
that enables them to assess the actual nutritional content of a product (relevant for calorie 
intake) and compare products within a food or drink category. 

While the expression of energy per 100 g / 100 ml provides valuable information to compare 
products between different food and drink categories, this information is already provided in 
the mandatory nutrition table according to Art. 31(2).

(*) Van Kleef, Van Trijp, Paeps Fernandez-Celemin, Consumer preferences for front-of-pack 
calories labelling, Public Health Nutrition: 11(2), 203-213:
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1643144

Τροπολογία 565
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 49 παράγραφος 3, βάσει 
γνωμοδοτήσεως της Ευρωπαϊκής Αρχής 
για την Ασφάλεια των Τροφίμων και πριν 
από την έναρξη εφαρμογής των άρθρων 
29-34, καθορίζονται τιμές αναφοράς που 
δείχνουν μεγάλη ποσότητα της 
συγκεκριμένης θρεπτικής ουσίας ανά
100g ή 100 ml. Σε περίπτωση υπέρβασης 
αυτών των τιμών αναφοράς σε 
συγκεκριμένο τρόφιμο, η διατροφική 
πληροφορία στην αντίστοιχη θρεπτική 
ουσία προβάλλεται με κόκκινη ένδειξη.  

Or. en

Αιτιολόγηση

Όπως έχει καταδείξει έρευνα καταναλωτών, η χρήση χρωμάτων είναι το καταλληλότερο 
σύστημα προκειμένου να μπορούν οι καταναλωτές να κάνουν ενημερωμένοι γρήγορες επιλογές.  
Οι καταναλωτές θα μπορούν να αποφασίζουν γρήγορα, αν δεν έχουν παρά να αναζητήσουν τη 
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χρωματική ένδειξη για τα θρεπτικά συστατικά που εμφανίζονται σε μεγάλες ποσότητες. Αντίθετα 
από το σύστημα "φανών σηματοδότησης", μπορεί να αποφευχθεί το ενδεχόμενο εντελώς 
τεχνητά προϊόντα να φέρουν green point (πράσινο σημείο).

Τροπολογία 566
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι ακόλουθες ενδείξεις, που 
αναφέρονται στο άρθρο 31 παράγραφος 2 
σχετικά με την υποχρεωτική διατροφική 
δήλωση, περιλαμβάνονται στο οπίσθιο 
μέρος της συσκευασίας: υδατάνθρακες, 
πρωτεΐνες καθώς και τεχνητά και φυσικά 
τρανς-λιπαρά. Παρουσιάζονται από 
κοινού σε σαφή μορφότυπο και με τη 
σειρά που αναφέρονται παραπάνω. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ποσότητα πρωτεϊνών και τρανς-λιπαρών είναι σημαντικές πληροφορίες για τους 
καταναλωτές και πρέπει επομένως να είναι υποχρεωτική η επισήμανσή τους στο πίσω μέρος της 
συσκευασίας. Είναι επίσης σημαντικό να γίνεται διάκριση όσον αφορά τα τεχνητά και τα φυσικά 
τρανς-λιπαρά, καθώς η ποσότητα τεχνητών τρανς-λιπαρών μπορεί να επηρεάζεται από τους 
παραγωγούς. 

Τροπολογία 567
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα 
τρόφιμα που ορίζονται από την οδηγία 
του Συμβουλίου 89/398/ΕΟΚ, της 3ης 
Μαΐου 1989, για την προσέγγιση των 
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νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά 
με τα τρόφιμα που προορίζονται για 
ειδική διατροφή και των ειδικών οδηγιών 
που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τρόφιμα που προορίζονται για ειδική διατροφή παρασκευάζονται με ειδικό τρόπο, για να 
καλύψουν τις ειδικές διατροφικές ανάγκες του τμήματος των καταναλωτών στο οποίο 
απευθύνονται.  Η οδηγία 89/398/ΕΟΚ του Συμβουλίου και οι ειδικές οδηγίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 4 παράγραφος 1 αυτής της οδηγίας περιγράφουν λεπτομερώς τις υποχρεωτικές 
διατροφικές πληροφορίες για την επισήμανση. Η παρουσίαση περιορισμένων διατροφικών 
πληροφοριών στο κύριο οπτικό πεδίο των εν λόγω τροφίμων δεν είναι επαρκής και μπορεί να 
μην έχει ενημερωτική αξία για τους καταναλωτές.  Τα εν λόγω τρόφιμα πρέπει να εξαιρεθούν 
από αυτή την υποχρέωση.

Τροπολογία 568
Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα 
τρόφιμα που ορίζονται από την οδηγία 
του Συμβουλίου 89/398/ΕΟΚ, της 3ης 
Μαΐου 1989, για την προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά 
με τα τρόφιμα που προορίζονται για 
ειδική διατροφή και των ειδικών οδηγιών 
που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 της εν λόγω οδηγίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

PARNUTS products are specifically formulated to meet the particular nutritional needs of 
their intended target population. They are often purchased following the recommendation and 
advice of the medical profession, therefore consumer choice is not determined by label details 
but by medical recommendation. 
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The requirement to include a nutrition declaration (Article 9.1(I)) is not in line with the 
intended use of foods for particular nutritional uses as nutrition information is not a 
determining factor in consumer choice and it undermines medical advice and guidance.

Due to the great variation in the energy content of products which exist for different 
population target groups, the stipulation of energy level does not provide any further 
information to the consumer about the product. 

Furthermore, in line with current legislation requirements whereby strict compositional 
criteria are set for infants and toddlers, all PARNUTs products adhere to the minimum and 
maximum levels for energy (kca7lkJ), macro- and micro nutrients. Therefore, the energy 
stipulation should not be a requirement for PARNUTs category. In fact the inclusion could be 
interpreted as misleading. Taking weaning foods as an example, some consumers may see a 
general food product with the same energy as a weaning food and even though the product 
may not be nutritionally suitable for infants/toddlers, believe it to be because of the similar 
energy levels, regardless of protein, saturated fat, sodium levels as the energy is perceived to 
be the most important.

Τροπολογία 569
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διατροφική δήλωση σχετικά με τις 
θρεπτικές ουσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 29 παράγραφος 2 απεικονίζεται από 
κοινού σε ένα μέρος και, ως ενδείκνυται,
με τη σειρά παρουσίασης που προβλέπεται 
στο μέρος Γ του παραρτήματος XIII.

2. Η διατροφική δήλωση σχετικά με τις 
θρεπτικές ουσίες που αναφέρονται στο 
άρθρο 29 παράγραφος 1 στοιχείο β και 
στο άρθρο 29 παράγραφος 2 απεικονίζεται 
από κοινού στο οπίσθιο μέρος της 
συσκευασίας, με τη σειρά παρουσίασης 
που προβλέπεται στο Μέρος Γ του 
Παραρτήματος XIII. 

Όταν η διατροφική δήλωση δεν 
εμφανίζεται στο κύριο οπτικό πεδίο,
παρουσιάζεται με μορφή πίνακα και με 
τους αριθμούς σε αντιστοίχιση εφόσον το 
επιτρέπει ο χώρος. Όπου δεν το επιτρέπει ο 
χώρος, η δήλωση παρουσιάζεται σε 
γραμμική μορφή.

Αυτή η διατροφική δήλωση παρουσιάζεται 
με μορφή πίνακα και με τους αριθμούς σε 
αντιστοίχιση εφόσον το επιτρέπει ο χώρος. 
Όπου δεν το επιτρέπει ο χώρος, η δήλωση 
παρουσιάζεται σε γραμμική μορφή.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Χάριν αποσαφηνίσεως και απλοποιήσεως.

Τροπολογία 570
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν η υποχρεωτική διατροφική 
δήλωση εμφανίζεται από κοινού με τη 
δήλωση σχετικά με τις θρεπτικές ουσίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 2, η σειρά παρουσίασης της 
ενέργειας και των θρεπτικών ουσιών που 
περιλαμβάνονται στη δήλωση γίνεται, ως 
ενδείκνυται, με τη σειρά που προβλέπεται 
στο μέρος Γ του παραρτήματος XIII.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Χάριν απλουστεύσεως.

Τροπολογία 571
Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εάν η υποχρεωτική διατροφική 
δήλωση εμφανίζεται από κοινού με τη 
δήλωση σχετικά με τις θρεπτικές ουσίες 
που αναφέρονται στο άρθρο 29 
παράγραφος 2, η σειρά παρουσίασης της 
ενέργειας και των θρεπτικών ουσιών που 
περιλαμβάνονται στη δήλωση γίνεται, ως 
ενδείκνυται, με τη σειρά που προβλέπεται 

διαγράφεται
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στο μέρος Γ του παραρτήματος XIII.

Or. en

Τροπολογία 572
María Sornosa Martínez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 - παράγραφος 4 - εδάφιο 1α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή εγκρίνει εκτελεστικούς 
κανόνες για τη θέσπιση κριτηρίων που θα 
καθορίζουν πότε τιμές ή θρεπτικές ουσίες 
είναι αμελητέες.  Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3. 

Or. es

Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να εναπόκειται στις επιχειρήσεις να αποφασίζουν τι κρίνουν οι ίδιες ως αμελητέες 
ποσότητες. Πρέπει να ορίζονται κριτήρια σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία 573
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Σε περιπτώσεις που η ποσότητα της 
ενέργειας ή της(-ων) θρεπτικής(-ών) 
ουσίας(-ών) είναι αμελητέα, η διατροφική 
δήλωση για τα στοιχεία αυτά μπορεί να 
αντικατασταθεί με μια δήλωση όπως
«περιέχει αμελητέες ποσότητες των …» σε 

4. Σε περιπτώσεις που η ποσότητα της 
ενέργειας ή μεμονωμένων θρεπτικών 
ουσιών είναι αμελητέα, η διατροφική τους 
δήλωση δεν είναι απαραίτητη. Μπορεί να 
αναφέρεται ένδειξη ότι «περιέχει 
αμελητέες ποσότητες των …» σε σημείο 
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σημείο πολύ κοντά στη διατροφική 
δήλωση, όταν υφίσταται.

πολύ κοντά στη διατροφική δήλωση, όταν 
υφίσταται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή εξασφαλίζει ότι δεν είναι απαραίτητο να αναφέρονται στη διατροφική 
δήλωση θρεπτικές ουσίες που δεν περιλαμβάνονται σε ένα είδος διατροφής ή εάν υπάρχουν σε 
αμελητέα ποσότητα. Είναι δυνατό, χωρίς να είναι υποχρεωτικό, να περιλαμβάνεται ένδειξη για 
αμελητέες ποσότητες.

Τροπολογία 574
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Γραφικά σχήματα ή σύμβολα για την 
παρουσίαση της διατροφικής δήλωσης 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στο 
πλαίσιο ενός εθνικού συστήματος που 
αναφέρεται στο άρθρο 44, υπό τον όρον 
ότι τηρούνται οι ακόλουθες βασικές 
απαιτήσεις:

διαγράφεται

(α) οι εν λόγω μορφές παρουσίασης δεν 
παραπλανούν τον καταναλωτή· και
(β) υπάρχουν τεκμηριωμένα στοιχεία 
κατανόησης αυτών των μορφών 
παρουσίασης από τον μέσο καταναλωτή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω της υποχρεωτικής παρουσίασης των ποσοστιαίων τιμών για τις ενδείξεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 31, παράγραφος (2) με γραφικά σχήματα καθίστανται περιττές οι 
παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 34 (βλ. τροπολογία της ίδιας συντάκτριας στο άρθρο 34, παρ. 
(1)). Ένα άλλο επιχείρημα κατά της διάταξης που προβλέπεται στην πρόταση του κανονισμού,
να επαφίεται η απόφαση για την παρουσίαση της διατροφικής δήλωσης με γραφικά σχήματα και 
σύμβολα στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών σε προαιρετική βάση, αφορά τον κίνδυνο 
να περιορίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων λόγω διαφορετικών εξελίξεων στα επί 
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μέρους κράτη μέλη.

Τροπολογία 575
John Bowis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 - παράγραφος 5 - εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Γραφικά σχήματα ή σύμβολα για την 
παρουσίαση της διατροφικής δήλωσης 
μπορούν να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο 
ενός εθνικού συστήματος που αναφέρεται 
στο άρθρο 44, υπό την προϋπόθεση ότι 
ικανοποιούνται οι ακόλουθες βασικές 
απαιτήσεις:

5. Γραφικά σχήματα ή σύμβολα για την 
παρουσίαση της διατροφικής δήλωσης 
μπορούν να χρησιμοποιούνται, υπό την 
προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι 
ακόλουθες βασικές απαιτήσεις

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα γραφικά σχήματα ή σύμβολα πρέπει να επιτρέπονται, είτε υπάρχουν σχετικά εθνικά 
συστήματα είτε όχι.

Τροπολογία 576
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 - παράγραφος 5 - εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Γραφικά σχήματα ή σύμβολα για την 
παρουσίαση της διατροφικής δήλωσης 
μπορούν να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο 
ενός εθνικού συστήματος που αναφέρεται 
στο άρθρο 44, υπό την προϋπόθεση ότι 
ικανοποιούνται οι ακόλουθες βασικές 
απαιτήσεις:

5. Γραφικά σχήματα ή σύμβολα για την 
παρουσίαση της διατροφικής δήλωσης 
μπορούν να χρησιμοποιούνται, υπό την 
προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι 
ακόλουθες βασικές απαιτήσεις

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία διασφαλίζει την ευελιξία να διατηρούνται και να αναπτύσσονται 
εναλλακτικές εκφράσεις, πέραν από τις μορφές έκφρασης που αναφέρονται στο άρθρο 31 
παράγραφος 2 και 3, μέσω των οποίων μπορεί να δίνεται η διατροφική δήλωση.

Τροπολογία 577
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 - παράγραφος 5 - εισαγωγικό τμήμα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Γραφικά σχήματα ή σύμβολα για την 
παρουσίαση της διατροφικής δήλωσης 
μπορούν να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο 
ενός εθνικού συστήματος που αναφέρεται 
στο άρθρο 44, υπό την προϋπόθεση ότι 
ικανοποιούνται οι ακόλουθες βασικές 
απαιτήσεις:

5. Γραφικά σχήματα ή σύμβολα για την 
παρουσίαση της διατροφικής δήλωσης 
μπορούν να χρησιμοποιούνται, υπό την 
προϋπόθεση ότι ικανοποιούνται οι 
ακόλουθες βασικές απαιτήσεις

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα σύμβολα των θρεπτικών ουσιών θα πρέπει να εναρμονιστούν σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου να 
είναι δυνατή η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων.

Τροπολογία 578
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
κανόνες σχετικά με άλλες πτυχές της 
παρουσίασης της διατροφική δήλωσης, 
εκτός αυτών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 

διαγράφεται
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κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απορρέει από τη διαγραφή των κεφαλαίων VI και VII.

Τροπολογία 579
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει 
κανόνες σχετικά με άλλες πτυχές της 
παρουσίασης της διατροφικής δήλωσης, 
εκτός αυτών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5. Τα μέτρα αυτά, τα οποία 
έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού δια της συμπληρώσεώς του, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 49, παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω της τροπολογίας της ίδιας συντάκτριας στο άρθρο 34, παράγραφος 1, οι παράγραφοι 5 
και 6 καθίστανται περιττές.
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Τροπολογία 580
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίσει 
κανόνες σχετικά με άλλες πτυχές της 
παρουσίασης της διατροφική δήλωσης, 
εκτός αυτών που αναφέρονται στην 
παράγραφο 5. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Απορρέει από τη διαγραφή των κεφαλαίων VI και VII.

Τροπολογία 581
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  1α. Η Επιτροπή δημοσιεύει έκθεση 
αξιολόγησης υπό μορφή παρουσίασης, 
όπως αυτή περιγράφεται στις 
προηγούμενες παραγράφους, πέντε χρόνια 
μετά την έναρξη εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Θα εκπονείται αξιολόγηση των μορφών παρουσίασης, για να εντοπίζονται τα πλεονεκτήματα 
και τα μειονεκτήματα.

Τροπολογία 582
Cristiana Muscardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 34 α 
Η παράγραφος 1 του άρθρου 34 δεν 
εφαρμόζεται στα προϊόντα που καλύπτει 
η οδηγία 89/398/ΕΚ και στις ειδικές 
οδηγίες που αναφέρονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 1 της προαναφερθείσας 
οδηγίας.

Or. it

Αιτιολόγηση

Τα διαιτητικά προϊόντα έχουν ειδικό χαρακτήρα για ειδικές διατροφικές ανάγκες και 
συνταγογραφούνται συχνά από γιατρούς. Επομένως δεν υπάρχει ανάγκη να αναγράφονται 
ειδικές πληροφορίες προς τον καταναλωτή σχετικά με το θρεπτικό τους περιεχόμενο.

Τροπολογία 583
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Chris Davies, Elisabetta 
Gardini, Guido Sacconi

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο V - Τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κεφάλαιο V

Εθελοντικές πληροφορίες για τα τρόφιμα
Κεφάλαιο V

Υποχρεωτική επισήμανση προελεύσεως

Or. en
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Αιτιολόγηση

Χάριν διαφάνειας οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν τη χώρα καταγωγής ενός τροφίμου. 
Είναι ουσιώδες  να γνωρίζει ο καταναλωτής την προέλευση του κύριου συστατικού που έχει 
χρησιμοποιηθεί σε μεταποιημένα τρόφιμα προκειμένου να μπορεί να κάνει ενημερωμένος τις 
επιλογές του. 

Τροπολογία 584
Kathy Sinnott

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλιο V - Τιτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κεφάλαιο V

Εθελοντικές πληροφορίες για τα τρόφιμα
Κεφάλαιο V

Επισήμανση της προέλευσης του 
τροφίμου

Or. en

Αιτιολόγηση

Consumers, in addition to having a right to know what their food contains, have a right to 
know where the food comes from. This is becoming more important in the context of the EU's 
response to climate change which takes account of carbon footprints, food miles and food 
production methods and their environmental effects. 

It is the intention of the provision of food information to pursue a high level of protection of 
consumers’ health and interests by providing a basis for final consumers to make informed 
choices and to make safe use of food, with particular regard to health, economic, 
environmental, social and ethical considerations.

Τροπολογία 585
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ισχύουσες προδιαγραφές διαγράφεται
1. Όταν πληροφορίες για τα τρόφιμα που 



AM\762308EL.doc 33/81 PE418.219v01-00

EL

καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό 
παρέχονται σε εθελοντική βάση, 
ικανοποιούν τις σχετικές ειδικές 
προδιαγραφές που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό. 
2. Με την επιφύλαξη της επισήμανσης 
σύμφωνα με ειδική κοινοτική νομοθεσία, 
ισχύουν οι παράγραφοι 3 και 4 όταν η 
χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης 
ενός τροφίμου αναφέρεται εθελοντικά 
ώστε να πληροφορούνται οι καταναλωτές 
ότι το τρόφιμο προέρχεται από την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή μια 
συγκεκριμένη χώρα ή τόπο. 
3. Όταν η χώρα καταγωγής ή ο τόπος 
προέλευσης του τροφίμου δεν είναι 
ίδια/ίδιος με αυτήν/αυτόν του(-ων) 
πρωταρχικού(-ων) συστατικού(-ων), 
πρέπει να αναφέρεται επίσης η χώρα 
καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης αυτού(-
ων) του(-ων) συστατικού(-ων).
4. Για το κρέας, εκτός του βοδινού και 
μοσχαρίσιου, η ένδειξη της χώρας 
καταγωγής ή του τόπου προέλευσης 
μπορεί να δίνεται ως ένας ενιαίος τόπος 
μόνον εάν τα ζώα έχουν γεννηθεί, 
εκτραφεί και σφαγεί στην ίδια χώρα ή 
τόπο. Στις άλλες περιπτώσεις πρέπει να 
παρέχονται πληροφορίες για κάθε έναν 
από τους διάφορους τόπους γέννησης, 
εκτροφής και σφαγής.
5. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικούς 
κανόνες για την εφαρμογή της 
παραγράφου 3. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.
6. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικούς 
κανόνες σχετικά με τους όρους και τα 
κριτήρια χρήσης των ενδείξεων που 
παρέχονται εθελοντικά. Τα μέτρα αυτά, 
που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
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κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Existing rules relating to provision of origin labelling should be maintained. They foresee the 
indication of origin or provenance on voluntary basis unless the omission of such provisions 
would mislead the consumer as to the true origin or provenance of the foodstuff. The origin of 
a foodstuff is the place of the last transformation, which changes its nature.

Example of the application of this article:

The « made in (member state) » is compulsory for certain export destinations. Sometimes 
export packaging and EU packaging are common - in this case the destination country makes 
the « made in ... » statement compulsory.

Art. 35.3 of the present proposal specifies: Όταν η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης του 
τροφίμου δεν είναι ίδια/ίδιος με αυτήν/αυτόν του(-ων) πρωταρχικού(-ων) συστατικού(-ων), 
πρέπει να αναφέρεται επίσης η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης αυτού(-ων) του(-ων) 
συστατικού(-ων). This leads to situations, which have nothing to do with reasonable consumer 
information. For instance: cake containing eggs and rich in cocoa. Here eggs and cocoa are 
the two main ingredients (for which QUID should also be applied) 

According to art. 35.3 of the proposal, the labelling should be: made in Belgium - prepared 
with eggs from France and the Netherlands and with cocoa powder from Côte d'Ivoire, 
Ghana and Cameroon (and this possibly in several languages).

It is often impossible to know the provenance of meats at the time of producing the labels 
(often printed in advance for several months at a time). The use of multiple provenance meats 
might vary according to season, characteristics of the meats in question in relation to their 
purpose and price. This reflects the reality of commercial practices.

Τροπολογία 586
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35 διαγράφεται
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Ισχύουσες προδιαγραφές
1. Όταν πληροφορίες για τα τρόφιμα που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό 
παρέχονται σε εθελοντική βάση, 
ικανοποιούν τις σχετικές ειδικές 
προδιαγραφές που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό. 
2. Με την επιφύλαξη της επισήμανσης 
σύμφωνα με ειδική κοινοτική νομοθεσία, 
ισχύουν οι παράγραφοι 3 και 4 όταν η 
χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης 
ενός τροφίμου αναφέρεται εθελοντικά 
ώστε να πληροφορούνται οι καταναλωτές 
ότι το τρόφιμο προέρχεται από την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή μια 
συγκεκριμένη χώρα ή τόπο. 
3. Όταν η χώρα καταγωγής ή ο τόπος 
προέλευσης του τροφίμου δεν είναι 
ίδια/ίδιος με αυτήν/αυτόν του(-ων) 
πρωταρχικού(-ων) συστατικού(-ων), 
πρέπει να αναφέρεται επίσης η χώρα 
καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης αυτού(-
ων) του(-ων) συστατικού(-ων).
4. Για το κρέας, εκτός του βοδινού και 
μοσχαρίσιου, η ένδειξη της χώρας 
καταγωγής ή του τόπου προέλευσης 
μπορεί να δίνεται ως ένας ενιαίος τόπος 
μόνον εάν τα ζώα έχουν γεννηθεί, 
εκτραφεί και σφαγεί στην ίδια χώρα ή 
τόπο. Στις άλλες περιπτώσεις πρέπει να 
παρέχονται πληροφορίες για κάθε έναν 
από τους διάφορους τόπους γέννησης, 
εκτροφής και σφαγής.
5. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικούς 
κανόνες για την εφαρμογή της 
παραγράφου 3. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.
6. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικούς 
κανόνες σχετικά με τους όρους και τα 
κριτήρια χρήσης των ενδείξεων που 
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παρέχονται εθελοντικά. Τα μέτρα αυτά, 
που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό για τον καταναλωτή να γνωρίζει από πού προέρχεται το προϊόν. Σε μερικές 
περιπτώσεις όμως δεν είναι πάντα δυνατόν να δηλώνεται η χώρα προέλευσης, καθώς το 
περιεχόμενο του προϊόντος μπορεί να προέρχεται από διαφορετικές χώρες ταυτόχρονα και να 
αλλάζει καθημερινά. Οι ισχύουσες διατάξεις όσον αφορά τη δήλωση της προέλευσης 
προβλέπουν τη γνωστοποίηση της προέλευσης σε εθελοντική βάση, εκτός αν η εξαίρεση από 
τέτοιες ρυθμίσεις παραπλανούσε σοβαρά τον καταναλωτή ως προς την πραγματική προέλευση 
του τροφίμου. Αυτές οι διατάξεις πρέπει να διατηρηθούν και να μην αντικατασταθούν από νέα 
διατύπωση. 

Τροπολογία 587
John Bowis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ισχύουσες προδιαγραφές Ισχύουσες προδιαγραφές
1. Όταν πληροφορίες για τα τρόφιμα που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό 
παρέχονται σε εθελοντική βάση, 
ικανοποιούν τις σχετικές ειδικές
προδιαγραφές που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό. 

1. Όταν πληροφορίες για τα τρόφιμα που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό 
παρέχονται σε εθελοντική βάση, 
ικανοποιούν τις προδιαγραφές που 
ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. Το 
άρθρο 14 παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται 
σε αυτή την περίπτωση.

2. Με την επιφύλαξη της επισήμανσης 
σύμφωνα με ειδική κοινοτική νομοθεσία, 
ισχύουν οι παράγραφοι 3 και 4 όταν η 
χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης 
ενός τροφίμου αναφέρεται εθελοντικά 
ώστε να πληροφορούνται οι καταναλωτές 
ότι το τρόφιμο προέρχεται από την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή μια 
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συγκεκριμένη χώρα ή τόπο. 
3. Όταν η χώρα καταγωγής ή ο τόπος 
προέλευσης του τροφίμου δεν είναι 
ίδια/ίδιος με αυτήν/αυτόν του(-ων) 
πρωταρχικού(-ων) συστατικού(-ων), 
πρέπει να αναφέρεται επίσης η χώρα 
καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης αυτού(-
ων) του(-ων) συστατικού(-ων).
4. Για το κρέας, εκτός του βοδινού και 
μοσχαρίσιου, η ένδειξη της χώρας 
καταγωγής ή του τόπου προέλευσης 
μπορεί να δίνεται ως ένας ενιαίος τόπος 
μόνον εάν τα ζώα έχουν γεννηθεί, 
εκτραφεί και σφαγεί στην ίδια χώρα ή 
τόπο. Στις άλλες περιπτώσεις πρέπει να 
παρέχονται πληροφορίες για κάθε έναν 
από τους διάφορους τόπους γέννησης, 
εκτροφής και σφαγής.
5. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικούς 
κανόνες για την εφαρμογή της 
παραγράφου 3. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.
6. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικούς 
κανόνες σχετικά με τους όρους και τα 
κριτήρια χρήσης των ενδείξεων που 
παρέχονται εθελοντικά. Τα μέτρα αυτά, 
που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

6. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικούς 
κανόνες σχετικά με τους όρους και τα 
κριτήρια χρήσης των ενδείξεων που 
παρέχονται εθελοντικά. Τα μέτρα αυτά, 
που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Υπάρχει υποχρεωτικό συστατικό στην επισήμανση προέλευσης, ως εκ τούτου το άρθρο 35 
(παράγραφοι 2-5) πρέπει να μετακινηθεί σε χωριστό άρθρο (το νέο άρθρο 26 "Καταγωγή και 
προέλευση") – μαζί με τα άλλα υποχρεωτικά συστατικά. Όταν παρέχονται πληροφορίες σε 
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εθελοντική βάση, μπορεί να είναι σκόπιμη η εξαίρεση από τις υποχρεώσεις περί ελάχιστού 
μεγέθους γραμματοσειράς (άρθρο 14 παράγραφος 1), αλλιώς η επιχείρηση μπορεί να επιλέξει 
να μην παράσχει αυτή την πληροφορία.

Τροπολογία 588
Dorette Corbey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν πληροφορίες για τα τρόφιμα που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό 
παρέχονται σε εθελοντική βάση,
ικανοποιούν τις σχετικές ειδικές 
προδιαγραφές που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό. 

1. Όταν πληροφορίες για τα τρόφιμα που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό 
παρέχονται σε εθελοντική βάση, 
ικανοποιούν τις σχετικές ειδικές 
προδιαγραφές που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό. 

2. Με την επιφύλαξη της επισήμανσης 
σύμφωνα με ειδική κοινοτική νομοθεσία, 
ισχύουν οι παράγραφοι 3 και 4 όταν η 
χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης 
ενός τροφίμου αναφέρεται εθελοντικά 
ώστε να πληροφορούνται οι καταναλωτές 
ότι το τρόφιμο προέρχεται από την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή μια 
συγκεκριμένη χώρα ή τόπο. 

2. Προκειμένου για ετικέτες τροφίμων 
που δηλώνουν συγκεκριμένες ιδιότητες οι 
οποίες συνδέονται με μεθόδους 
παραγωγής, την καλή μεταχείριση των 
ζώων ή τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
τροφίμου, η Επιτροπή, σε συνεννόηση με 
τους οικείους παράγοντες, συντάσσει 
πρόταση για την καθιέρωση ποιοτικών 
κριτηρίων που πρέπει να πληρούνται από 
τα συστήματα επισήμανσης, ώστε να 
διασφαλίζεται η ακριβής και ισόρροπη 
πληροφόρηση και να αποφεύγεται η 
παραπλάνηση των καταναλωτών.

3. Όταν η χώρα καταγωγής ή ο τόπος 
προέλευσης του τροφίμου δεν είναι 
ίδια/ίδιος με αυτήν/αυτόν του(-ων) 
πρωταρχικού(-ων) συστατικού(-ων), 
πρέπει να αναφέρεται επίσης η χώρα 
καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης αυτού(-
ων) του(-ων) συστατικού(-ων).
4. Για το κρέας, εκτός του βοδινού και 
μοσχαρίσιου, η ένδειξη της χώρας 
καταγωγής ή του τόπου προέλευσης 
μπορεί να δίνεται ως ένας ενιαίος τόπος 
μόνον εάν τα ζώα έχουν γεννηθεί, 
εκτραφεί και σφαγεί στην ίδια χώρα ή 
τόπο. Στις άλλες περιπτώσεις πρέπει να 
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παρέχονται πληροφορίες για κάθε έναν 
από τους διάφορους τόπους γέννησης, 
εκτροφής και σφαγής.
5. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικούς 
κανόνες για την εφαρμογή της 
παραγράφου 3. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.
6. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικούς 
κανόνες σχετικά με τους όρους και τα 
κριτήρια χρήσης των ενδείξεων που 
παρέχονται εθελοντικά. Τα μέτρα αυτά, 
που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. en

Τροπολογία 589
Jules Maaten

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν πληροφορίες για τα τρόφιμα που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό 
παρέχονται σε εθελοντική βάση, 
ικανοποιούν τις σχετικές ειδικές 
προδιαγραφές που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό. 

1. Στο βαθμό που μέρος ή το σύνολο των 
πληροφοριών για τα τρόφιμα που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό 
παρέχεται σε εθελοντική βάση, αυτές 
συνάδουν  με τις σχετικές ειδικές 
προδιαγραφές που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η λέξη "ικανοποιούν" θα μπορούσε να σημαίνει ότι τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα και τα 
τρόφιμα που συσκευάζονται για άμεση πώληση στις εγκαταστάσεις για τις οποίες θα παρέχονται 
εθελοντικά οι διατροφικές πληροφορίες πρέπει να εμπεριέχουν όλες τις πληροφορίες και 
ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως δίνονται στα προσυσκευασμένα τρόφιμα.  Αυτό θα είναι 
ιδιαίτερο βάρος για τις επιχειρήσεις τροφίμων που παρέχουν τέτοιες πληροφορίες εθελοντικά 
και θα τους αποθαρρύνει από το να το ξανακάνουν στο μέλλον, αν οι διατάξεις εγκριθούν ως 
έχουν.

Τροπολογία 590
Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν πληροφορίες για τα τρόφιμα που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό 
παρέχονται σε εθελοντική βάση, 
ικανοποιούν τις σχετικές ειδικές 
προδιαγραφές που ορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό. 

1. Όταν πληροφορίες για τα τρόφιμα που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό 
παρέχονται σε εθελοντική βάση, αυτές οι 
πληροφορίες είναι ευανάγνωστες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν οι πληροφορίες για τα τρόφιμα οι οποίες παρέχονται σε εθελοντική βάση απαιτείται να 
αναγράφονται με τον ίδιο τρόπο όπως και στα προϊόντα όπου είναι υποχρεωτική η αναγραφή, 
είναι πολύ πιθανό οι παραγωγοί να σταματήσουν να τις παρέχουν εθελοντικά.   Το αποτέλεσμα 
αυτής της τροπολογίας θα είναι λοιπόν ότι θα παρέχονται στους καταναλωτές λιγότερες 
πληροφορίες από ότι σήμερα.

Τροπολογία 591
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν πληροφορίες για τα τρόφιμα που 1. Όταν πληροφορίες για τα τρόφιμα που 
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καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό 
παρέχονται σε εθελοντική βάση, 
ικανοποιούν τις σχετικές ειδικές 
προδιαγραφές που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό. 

καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό 
παρέχονται σε εθελοντική βάση, 
ικανοποιούν τις σχετικές προδιαγραφές 
που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό, 
ιδίως τις προδιαγραφές του άρθρου 7. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 7 για τις θεμιτές πρακτικές σχετικά με τις πληροφορίες είναι η σημαντικότερη βάση 
για τα συστήματα εθελοντικής πληροφόρησης.

Τροπολογία 592
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

  1α. Όλες οι σχετικές πληροφορίες σχετικά 
με τα συστήματα εθελοντικών 
πληροφοριών για τα τρόφιμα, όπως τα 
βασικά κριτήρια και οι επιστημονικές 
μελέτες, πρέπει να είναι διαθέσιμες στο 
κοινό.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η διάταξη είναι ουσιώδης για τη διασφάλιση διαφάνειας.
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Τροπολογία 593
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Chris Davies, Elisabetta 
Gardini, Guido Sacconi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της επισήμανσης 
σύμφωνα με ειδική κοινοτική νομοθεσία, 
ισχύουν οι παράγραφοι 3 και 4 όταν η 
χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης 
ενός τροφίμου αναφέρεται εθελοντικά
ώστε να πληροφορούνται οι καταναλωτές 
ότι το τρόφιμο προέρχεται από την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή μια συγκεκριμένη 
χώρα ή τόπο.

2. Με την επιφύλαξη της επισήμανσης 
σύμφωνα με ειδική κοινοτική νομοθεσία, 
ισχύουν οι παράγραφοι 3 και 4, όταν είναι 
υποχρεωτική η δήλωση της χώρας 
καταγωγής ή του τόπου προέλευσης ενός 
τροφίμου, ώστε να πληροφορούνται οι 
καταναλωτές ότι το τρόφιμο προέρχεται 
από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή μια 
συγκεκριμένη χώρα ή τόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χάριν διαφάνειας οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν τη χώρα καταγωγής ενός τροφίμου. 
Είναι ουσιώδες να γνωρίζει ο καταναλωτής την προέλευση του κύριου συστατικού που έχει 
χρησιμοποιηθεί σε μεταποιημένα τρόφιμα προκειμένου να μπορεί να κάνει ενημερωμένος τις 
επιλογές του. 

Τροπολογία 594
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της επισήμανσης 
σύμφωνα με ειδική κοινοτική νομοθεσία, 
ισχύουν οι παράγραφοι 3 και 4 όταν η 
χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης
ενός τροφίμου αναφέρεται εθελοντικά
ώστε να πληροφορούνται οι καταναλωτές 
ότι το τρόφιμο προέρχεται από την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή μια συγκεκριμένη 
χώρα ή τόπο. 

2. Με την επιφύλαξη της επισήμανσης 
σύμφωνα με ειδική κοινοτική νομοθεσία 
και πέρα από όσα προβλέπει το άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχείο θ), ισχύουν οι 
παράγραφοι 3 και 4 όταν παρέχονται 
εθελοντικά πληροφορίες σχετικά με τη
χώρα καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης 
ενός τροφίμου, ώστε να πληροφορούνται 
οι καταναλωτές ότι το τρόφιμο προέρχεται 
από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή μια 
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συγκεκριμένη χώρα ή τόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν εκτός από όσα προβλέπει το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο θ) παρέχονται εθελοντικά 
πληροφορίες σχετικά με τη χώρα καταγωγής συστατικών ενός τροφίμου, αυτές οι πληροφορίες 
πρέπει να συνάδουν με όσα προβλέπει το άρθρο 35, παράγραφος 2.

Τροπολογία 595
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της επισήμανσης 
σύμφωνα με ειδική κοινοτική νομοθεσία, 
ισχύουν οι παράγραφοι 3 και 4 όταν η 
χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης 
ενός τροφίμου αναφέρεται εθελοντικά 
ώστε να πληροφορούνται οι καταναλωτές 
ότι το τρόφιμο προέρχεται από την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή μια συγκεκριμένη 
χώρα ή τόπο. 

2. Με την επιφύλαξη της επισήμανσης 
σύμφωνα με ειδική κοινοτική νομοθεσία 
και πέρα από όσα προβλέπει το άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχείο θ), ισχύουν οι 
παράγραφοι 3 και 4 όταν η χώρα 
καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης ενός 
τροφίμου αναφέρεται εθελοντικά ώστε να 
πληροφορούνται οι καταναλωτές ότι το 
τρόφιμο προέρχεται από την Ευρωπαϊκή 
Κοινότητα ή μια συγκεκριμένη χώρα ή 
τόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο θ) περιέχει τις ενδείξεις που αναγράφονται υποχρεωτικά 
στην επισήμανση της χώρας προέλευσης και πρέπει ούτως ή άλλως να εφαρμόζονται.
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Τροπολογία 596
Kathy Sinnott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 - παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη της επισήμανσης 
σύμφωνα με ειδική κοινοτική νομοθεσία, 
ισχύουν οι παράγραφοι 3 και 4 όταν η 
χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης 
ενός τροφίμου αναφέρεται εθελοντικά 
ώστε να πληροφορούνται οι καταναλωτές 
ότι το τρόφιμο προέρχεται από την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή μια συγκεκριμένη 
χώρα ή τόπο. 

2. Με την επιφύλαξη της επισήμανσης 
σύμφωνα με ειδική κοινοτική νομοθεσία 
και πέρα από όσα προβλέπει το άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχείο θ), ισχύουν οι 
παράγραφοι 3 και 4 όταν παρέχονται 
εθελοντικά πληροφορίες σχετικά με τη
χώρα καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης 
ενός τροφίμου, ώστε να πληροφορούνται 
οι καταναλωτές ότι το τρόφιμο προέρχεται 
από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή μια 
συγκεκριμένη χώρα ή τόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι απαιτήσεις όσον αφορά την υποχρεωτική επισήμανση της προέλευσης πρέπει να επεκταθούν 
για να αποτραπεί η παραπλάνηση των καταναλωτών ως προς την προέλευση του προϊόντος και 
των βασικών του συστατικών.

Τροπολογία 597
Kathy Sinnott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφοι 1-4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν πληροφορίες για τα τρόφιμα που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό 
παρέχονται σε εθελοντική βάση, 
ικανοποιούν τις σχετικές ειδικές 
προδιαγραφές που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό. 

1. Όταν πληροφορίες για τα τρόφιμα που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό 
παρέχονται σε εθελοντική βάση, 
ικανοποιούν τις σχετικές ειδικές 
προδιαγραφές που ορίζονται στον παρόντα 
κανονισμό. 

2. Με την επιφύλαξη της επισήμανσης 
σύμφωνα με ειδική κοινοτική νομοθεσία, 
ισχύουν οι παράγραφοι 3 και 4 όταν η 

2. Με την επιφύλαξη της επισήμανσης 
σύμφωνα με ειδική κοινοτική νομοθεσία, 
ισχύουν οι παράγραφοι 3 και 4 όταν η 
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χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης 
ενός τροφίμου αναφέρεται εθελοντικά
ώστε να πληροφορούνται οι καταναλωτές 
ότι το τρόφιμο προέρχεται από την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα ή μια συγκεκριμένη 
χώρα ή τόπο. 

χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης 
ενός τροφίμου αναφέρεται υποχρεωτικά
ώστε να πληροφορούνται οι καταναλωτές 
ότι το τρόφιμο προέρχεται από την 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (κράτος μέλος) ή
μια συγκεκριμένη χώρα ή τόπο. 

3. Όταν η χώρα καταγωγής ή ο τόπος 
προέλευσης του τροφίμου δεν είναι 
ίδια/ίδιος με αυτήν/αυτόν του(-ων) 
πρωταρχικού(-ων) συστατικού(-ων), 
πρέπει να αναφέρεται επίσης η χώρα 
καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης αυτού(-
ων) του(-ων) συστατικού(-ων).

3. Όταν η χώρα καταγωγής ή ο τόπος 
προέλευσης του τροφίμου δεν είναι 
ίδια/ίδιος με αυτήν/αυτόν του(-ων) 
πρωταρχικού(-ων) συστατικού(-ων), 
πρέπει να αναφέρεται επίσης η χώρα 
καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης αυτού(-
ων) του(-ων) συστατικού(-ων). 
Πρωταρχικό συστατικό είναι το 
συστατικό που συνιστά το 50% ή και 
παραπάνω του τροφίμου.

4. Για το κρέας, εκτός του βοδινού και 
μοσχαρίσιου, η ένδειξη της χώρας 
καταγωγής ή του τόπου προέλευσης 
μπορεί να δίνεται ως ένας ενιαίος τόπος 
μόνον εάν τα ζώα έχουν γεννηθεί, 
εκτραφεί και σφαγεί στην ίδια χώρα ή 
τόπο. Στις άλλες περιπτώσεις πρέπει να
παρέχονται πληροφορίες για κάθε έναν 
από τους διάφορους τόπους γέννησης, 
εκτροφής και σφαγής.

4. Για τα πουλερικά και το κρέας, εκτός 
του βοδινού και μοσχαρίσιου ως ένδειξη 
της χώρας καταγωγής ή του τόπου 
προέλευσης δίνεται ο τόπος στον οποίο τα 
ζώα έχουν γεννηθεί, διατηρηθεί ή/και 
παχυνθεί όχι δηλαδή ο τόπος της 
εκτροφής, σφαγής, κατεργασίας ή 
συσκευασίας. Εναλλακτικά παρέχονται 
πληροφορίες για κάθε έναν από τους 
διάφορους τόπους γέννησης, εκτροφής, 
φροντίδας, σφαγής, κατεργασίας και 
συσκευασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

The precedent of mandatory country of origin has been firmly established within the EU for 
beef and wine. This was a response to consumers' information needs and the same applies 
here.

In the interest of giving clear information to consumers, the country of origin of primary 
ingredients should be disclosed. This will help reduce concealing information required by 
consumers by means of substantial information. 

The precedent of mandatory country of origin has been firmly established within the EU for 
beef and wine. This was achieved in order to meet consumers information needs and ther very 
same principal applies here.
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Τροπολογία 598
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η χώρα καταγωγής ή ο τόπος 
προέλευσης του τροφίμου δεν είναι 
ίδια/ίδιος με αυτήν/αυτόν του(-ων) 
πρωταρχικού(-ων) συστατικού(-ων), 
πρέπει να αναφέρεται επίσης η χώρα 
καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης αυτού(-
ων) του(-ων) συστατικού(-ων).

3. Όταν η χώρα καταγωγής ή ο τόπος 
προέλευσης του τροφίμου δεν είναι 
ίδια/ίδιος με αυτήν/αυτόν του(-ων) 
σημαντικού (-ων) συστατικού(-ων), πρέπει 
να αναφέρεται επίσης η χώρα καταγωγής ή 
ο τόπος προέλευσης αυτού(-ων) του(-ων) 
συστατικού(-ων).

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την αναγραφή της χώρας προέλευσης μόνο των σημαντικών συστατικών θα αποφεύγεται η 
παροχή περιττών πληροφοριών και θα παρέχονται μόνο πληροφορίες για συστατικά που 
βρίσκονται στο τρόφιμο σε ποσοστό άνω του 50%.

Τροπολογία 599
Antonio De Blasio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για το κρέας, εκτός του βοδινού και 
μοσχαρίσιου, η ένδειξη της χώρας ή του 
τόπου προέλευσης μπορεί να δίνεται ως 
ένας ενιαίος τόπος μόνον εάν τα ζώα έχουν 
γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγεί στην ίδια 
χώρα ή τόπο. Σε άλλες περιπτώσεις πρέπει 
να αναφέρεται κάθε ένας από αυτούς τους 
τόπους γέννησης, εκτροφής και σφαγής.

4. Για το κρέας, εκτός του βοδινού και 
μοσχαρίσιου, η ένδειξη της χώρας ή του 
τόπου προέλευσης μπορεί να δίνεται ως 
ένας ενιαίος τόπος μόνον εάν τα ζώα έχουν 
γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγεί στην ίδια 
χώρα ή τόπο. Στις άλλες περιπτώσεις, 
παρέχονται πληροφορίες για κάθε έναν 
από τους διάφορους τόπους γέννησης, 
εκτροφής και σφαγής.

Or. hu
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Αιτιολόγηση

Μετά από πληθώρα σκανδάλων στη βιομηχανία τροφίμων τα οποία αφορούσαν προϊόντα 
κρέατος, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές, οι οποίοι σήμερα τελούν σε αβεβαιότητα, πρέπει να έχουν 
πλέον εικόνα ολόκληρης της πορείας που ακολούθησαν προϊόντα κρέατος, όταν ο παραγωγός 
παρέχει εθελοντικά λεπτομερείς ενδείξεις όσον αφορά την προέλευση των διαφόρων ειδών 
κρέατος.

Τροπολογία 600
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Για το κρέας, εκτός του βοδινού και 
μοσχαρίσιου, η ένδειξη της χώρας 
καταγωγής ή του τόπου προέλευσης 
μπορεί να δίνεται ως ένας ενιαίος τόπος 
μόνον εάν τα ζώα έχουν γεννηθεί, 
εκτραφεί και σφαγεί στην ίδια χώρα ή 
τόπο. Στις άλλες περιπτώσεις πρέπει να 
παρέχονται πληροφορίες για κάθε έναν 
από τους διάφορους τόπους γέννησης, 
εκτροφής και σφαγής.

4. Για τα πουλερικά και το κρέας, εκτός 
του βοδινού και μοσχαρίσιου, η ένδειξη 
της χώρας ή του τόπου προέλευσης δίνεται 
μόνο ως ο ενιαίος τόπος μόνον εάν τα ζώα 
έχουν γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγεί στην 
ίδια χώρα ή τόπο και όχι ο τόπος 
κατεργασίας ή συσκευασίας. Στις άλλες 
περιπτώσεις πρέπει να παρέχονται 
πληροφορίες για κάθε έναν από τους 
διάφορους τόπους γέννησης, εκτροφής και 
σφαγής.

Or. en

Τροπολογία 601
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 –  παράγραφος 4α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4a. Στην περίπτωση των νωπών 
οπωρολαχανικών ως χώρα καταγωγής ή 
τόπος προέλευσης μπορεί να αναφέρεται 
μόνο ο τόπος της γεωργικής παραγωγής.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση των φρούτων και λαχανικών υπάρχουν συχνά πληροφορίες για αλόγιστη χρήση 
φυτοφαρμάκων. Σαφείς πληροφορίες σχετικά με την καταγωγή διασφαλίζουν την ελευθερία 
επιλογής και μπορούν να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην ποιότητα των 
προϊόντων.

Τροπολογία 602
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 - παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικούς 
κανόνες σχετικά με τους όρους και τα 
κριτήρια χρήσης των ενδείξεων που 
παρέχονται εθελοντικά. Τα μέτρα αυτά, 
που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

6. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικούς 
κανόνες σχετικά με τους όρους και τα 
κριτήρια χρήσης των ενδείξεων που 
παρέχονται εθελοντικά σύμφωνα με τις 
προηγούμενες παραγράφους. Τα μέτρα 
αυτά, που αποσκοπούν στην τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η διάταξη αναφέρεται μόνο στις προηγούμενες παραγράφους.

Τροπολογία 603
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι όροι "φυτοφάγος/ φυτοφαγικός" ή 
"χορτοφάγος/ χορτοφαγικός" δεν πρέπει 
να χρησιμοποιούνται προκειμένου για 
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τρόφιμα που παρασκευάζονται από 
προϊόντα ή με τη βοήθεια προϊόντων που 
προέρχονται από ζώα που έχουν πεθάνει, 
σφαγεί ή έχουν θανατωθεί με το να γίνουν 
τροφή. 
Ο όρος "vegan" (αυστηρά χορτοφαγικός)  
δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε τρόφιμα 
που είναι ζώα ή ζωικά προϊόντα ή 
παρασκευάστηκαν από αυτά ή με τη 
βοήθεια αυτών (συμπεριλαμβανομένων 
των προϊόντων από ζώντα ζώα).

Or. en

Αιτιολόγηση

Προς το παρόν οι παραπάνω όροι δεν προστατεύονται νομικά. Τούτο σημαίνει στην πράξη ότι 
κάθε παραγωγός μπορεί να αναγράφει στο προϊόν του τη φράση "για χορτοφάγους", ακόμη κι 
αν αυτό δεν αληθεύει. Ο παραπάνω ορισμός προτάθηκε από τον Οργανισμό Διατροφικών 
Προδιαγραφών του ΗΒ (Food Standards Agency), μετά από συζήτηση ετών.

Τροπολογία 604
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 - παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. Σε συμφωνία με το άρθρο 3 
παράγραφος 1, επιτρέπεται η παροχή 
πληροφοριών που αφορούν 
περιβαλλοντικές, κοινωνικές και 
δεοντολογικές ανησυχίες σχετικά με τα 
τρόφιμα. Για να μην ενθαρρύνονται 
αυθαίρετα δεσμεύσεις και να 
διασφαλιστεί η συγκρισιμότητα, η 
Επιτροπή υποβάλλει εντός [12 μηνών από 
την έναρξη ισχύος αυτού του κανονισμού] 
νομοθετική πρόταση σχετικά με τέτοια 
κριτήρια όσον αφορά τρόφιμα. 

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και δεοντολογικά κριτήρια οδηγούν σε σημαντικό βαθμό τους 
καταναλωτές στις αποφάσεις τους. Η παροχή τέτοιων πληροφοριών πρέπει επομένως να 
ενθαρρυνθεί.

Τροπολογία 605
Johannes Lebech, Jules Maaten

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35α
Εθελοντικές πληροφορίες για τα τρόφιμα
1.  Έως την 1η Ιανουαρίου 20ΧΧ (τρία 
χρόνια μετά την έγκριση) η Επιτροπή, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 49 παράγραφος 3, ορίζει κοινό 
σύμβολο καλής διατροφής που βοηθά 
τους καταναλωτές να αναγνωρίζουν την 
πιο υγιεινή επιλογή σε κάθε κατηγορία 
τροφίμων.
2. Το κοινό σύμβολο καλής διατροφής 
φέρουν μόνο τα τρόφιμα που 
συμμορφώνονται προς τα κριτήρια της 
Επιτροπής και τα περιγράμματα των 
θρεπτικών συστατικών που ορίζονται από 
το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, με ημερομηνία 20 
Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους 
ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που 
διατυπώνονται στα τρόφιμα.  
3. Τα κριτήρια που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 καθορίζονται 
λαμβανομένων υπόψη συγκεκριμένα:
(α) της συνολικής διατροφικής σύνθεσης 
του τροφίμου και της παρουσίας 
θρεπτικών ουσιών που έχει αναγνωριστεί 
επιστημονικά ότι έχουν αντίκτυπο στην 
υγεία.  
(β) του ρόλου και της σημασίας του 
τροφίμου (ή των κατηγοριών τροφίμων) 
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και της συμβολής του (ή τους) στη 
διατροφή του πληθυσμού γενικότερα ή, 
αντίστοιχα, στη διατροφή ορισμένων 
ομάδων υψηλού κινδύνου, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.
Τα κριτήρια βασίζονται σε επιστημονικά 
δεδομένα σχετικά με τη δίαιτα και τη 
διατροφή και τη σχέση τους με την υγεία. 
Κατά τον καθορισμό των κριτηρίων  η 
Επιτροπή ζητεί από την Αρχή να της 
παράσχει σχετικές επιστημονικές 
συμβουλές εντός 12 μηνών.

Or. en

Αιτιολόγηση

A common positive nutrition symbol would help consumers identify the healthier options when 
purchasing food in the European Union. Τα τρόφιμα που θα φέρουν το σύμβολο καλής 
διατροφής θα περιέχουν π.χ. λιγότερα λιπαρά, σάκχαρα, αλάτι και περισσότερες ίνες από ότι τα 
προϊόντα το ίδιου τύπου που δεν θα φέρουν το σύμβολο.  A positive symbol would allow 
consumers to easily choose the healthier option, just by a quick glance at the moment of 
purchase. Foods labelled with a positive symbol are suitable for all healthy individuals –
adults, teenagers and children over a certain age. Foods carrying the positive symbol are not 
’diet foods’ but are intended for everyone who wants to eat a healthy diet.

Τροπολογία 606
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 36 διαγράφεται

Παρουσίαση

Η αναγραφή των προαιρετικά 
παρεχόμενων πληροφοριών δεν πρέπει να 
γίνεται εις βάρος του χώρου που 
διατίθεται για τις υποχρεωτικές 
πληροφορίες.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την αναγνωσιμότητα θα επιλυθεί το ζήτημα.

Τροπολογία 607
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναγραφή εθελοντικών πληροφοριών 
δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος του χώρου 
που διατίθεται για τις υποχρεωτικές 
πληροφορίες.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκύπτει από τη διαγραφή του άρθρου 35.

Τροπολογία 608
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο VI

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κεφάλαιο διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές διατάξεις αντίκεινται στην αρχή της εναρμόνισης και ελεύθερης κυκλοφορίας 
προϊόντων στην εσωτερική αγορά.
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Τροπολογία 609
Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 37 –εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή διαβιβάζει στο Συμβούλιο 
και στο Κοινοβούλιο, εντός δύο ετών μετά 
την έγκριση του παρόντος κανονισμού, 
νομοθετικές προτάσεις για την 
υποχρεωτική δήλωση προέλευσης του 
κρέατος πουλερικών, του χοιρινού και του 
πρόβειου κρέατος, αντίστοιχα με τις 
ισχύουσες διατάξεις για την επισήμανση 
στο βόειο κρέας που εμπεριέχονται στον 
κανονισμό 1760/2000 του ΕΚ και του 
Συμβουλίου.  

Or. en

Αιτιολόγηση

While the voluntary origin labelling provisions contained in the draft Regulation provide 
some clarity on the exisitng situation regarding origin labelling, the evidence throughout the 
EU is that Member States are establishing National Origin Labelling Schemes which in 
reality can undermine the proper functioning of the Internal Market. The proposed 
paragraphs 3 & 4 of Article 35 along with any implementing rules should therefore only be 
seen as interim measures. In a spirit of co-operation, rather than try to amend the draft 
Regulation and introduce mandatory origin labelling which could be technically difficult, this 
amendment offers a better choice by mandating the Commission to bring forward compulsory 
origin labelling rules for poultrymeat, pigmeat and sheepmeat within two years of the final 
adoption of this Regulation. The new compulsory origin labelling rules should be in line with 
the existing beef origin labelling rules contained in European Parliament and Council 
Regulation 1760/2000.
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Τροπολογία 610
Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή μετά την έναρξη εφαρμογής 
του παρόντος κανονισμού θα ξεκινήσει 
δημόσια διαβούλευση για τη χρήση 
λέξεων όπως "αγνό", "γνήσιο", 
"αγρόκτημα", "χωριάτικο", 
"παραδοσιακό", "αυθεντικό", την οποία 
θα ακολουθήσει η σύνταξη εγγράφου 
καθοδήγησης της Επιτροπής σχετικά με 
τη χρήση τέτοιων όρων, ώστε να 
χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τις 
αρχές και τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στο κεφάλαιο ΙΙ του 
παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

In recent years, a plethora of terms such as ‘pure’, ‘traditional ’, ‘farmhouse’, ‘country style’ 
are used by food companies as a means of marketing their products as being of high quality 
and a particular provenance. What is the use of telling a consumer that the food product they 
purchase has the characteristics of the ‘farmhouse’ when the product is a totally 
manufactured/processed food product. There is nothing wrong or inherently unsafe about the 
food product but it is misleading to seek ‘pure’, ‘farmhouse’, ‘original’ qualities for a food 
product that patently does not possess such characteristics.

The amendment provides for an EU-wide public consultation on this issue to be followed by 
the preparation of a Commission Guidance Document which is mentioned as a way in which 
to deal with this matter in the Commission’s Summary of Consultations on Food Labelling 
rules (December 2006)
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Τροπολογία 611
John Bowis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εκτός από τις υποχρεωτικές 
ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 και στο άρθρο 10, τα κράτη 
μέλη μπορούν, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που ορίζεται στο άρθρο 42, να απαιτούν 
πρόσθετες υποχρεωτικές ενδείξεις για 
ορισμένους τύπους ή κατηγορίες 
τροφίμων, που να αιτιολογούνται από τα 
ακόλουθα:

Εκτός από τις υποχρεωτικές ενδείξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
και στο άρθρο 10, τα κράτη μέλη μπορούν, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται 
στο άρθρο 42, να απαιτούν περισσότερες 
πληροφορίες για ορισμένους τύπους ή 
κατηγορίες τροφίμων, που να 
αιτιολογούνται από τα ακόλουθα:

(α) την προστασία της δημόσιας 
υγείας·

(α) την προστασία της δημόσιας 
υγείας· ή

(β) την προστασία των καταναλωτών· (β) προστασία των καταναλωτών ώστε 
να μπορούν να κάνουν ενημερωμένοι τις 
επιλογές τους· ή

(γ) την πρόληψη της απάτης· (γ) την πρόληψη της απάτης· ή
(δ) την προστασία των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, 
των ενδείξεων προέλευσης, των 
ελεγχόμενων ονομασιών προέλευσης και 
την πρόληψη του αθέμιτου ανταγωνισμού.

(δ) την προστασία των δικαιωμάτων 
βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας, 
των ενδείξεων προέλευσης, των 
ελεγχόμενων ονομασιών προέλευσης και 
την πρόληψη του αθέμιτου ανταγωνισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το προτεινόμενο κείμενο προσπαθεί να αποτρέψει τυχόν σύγχυση με τις υποχρεωτικές ενδείξεις 
των άρθρων 9 και 10 και να καταστήσει το άρθρο κατανοητότερο.
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Τροπολογία 612
Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα παραπάνω μέτρα δεν εγείρουν 
εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των 
αγαθών στην εσωτερική αγορά. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Εάν οι πληροφορίες για τα τρόφιμα οι οποίες παρέχονται σε εθελοντική βάση απαιτείται να 
αναγράφονται με τον ίδιο τρόπο όπως και στα προϊόντα όπου είναι υποχρεωτική η αναγραφή, 
είναι πολύ πιθανό οι παραγωγοί να σταματήσουν να τις παρέχουν εθελοντικά.   Το αποτέλεσμα 
αυτής της τροπολογίας θα είναι λοιπόν ότι θα παρέχονται στους καταναλωτές λιγότερες 
πληροφορίες από ότι σήμερα.

Τροπολογία 613
John Bowis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Δυνάμει της παραγράφου 1, τα κράτη 
μέλη μπορούν να θεσπίζουν μέτρα 
σχετικά με την υποχρεωτική ένδειξη της 
χώρας καταγωγής ή του τόπου 
προέλευσης τροφίμων, μόνον όταν 
υπάρχει αποδεδειγμένη διασύνδεση 
ανάμεσα σε ορισμένες ποιότητες του 
τροφίμου και την καταγωγή ή την 
προέλευσή του. Όταν κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τα εν λόγω μέτρα, τα κράτη 
μέλη παρέχουν στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι η πλειονότητα των 
καταναλωτών προσδίδει ιδιαίτερη αξία 
στην παροχή αυτής της πληροφορίας.

διαγράφεται
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Or. en

Τροπολογία 614
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Δυνάμει της παραγράφου 1, τα κράτη 
μέλη μπορούν να θεσπίζουν μέτρα 
σχετικά με την υποχρεωτική ένδειξη της 
χώρας καταγωγής ή του τόπου 
προέλευσης τροφίμων, μόνον όταν 
υπάρχει αποδεδειγμένη διασύνδεση 
ανάμεσα σε ορισμένες ποιότητες του 
τροφίμου και την καταγωγή ή την 
προέλευσή του. Όταν κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τα εν λόγω μέτρα, τα κράτη 
μέλη παρέχουν στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι η πλειονότητα των 
καταναλωτών προσδίδει ιδιαίτερη αξία 
στην παροχή αυτής της πληροφορίας.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η διάταξη είναι υπερβολικά περιοριστική και δεν εναρμονίζεται με την τροπολογία επί του 
άρθρου 9, παράγραφος 1 στοιχείο θ.

Τροπολογία 615
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Δυνάμει της παραγράφου 1, τα κράτη διαγράφεται
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μέλη μπορούν να θεσπίζουν μέτρα 
σχετικά με την υποχρεωτική ένδειξη της 
χώρας καταγωγής ή του τόπου 
προέλευσης τροφίμων, μόνον όταν 
υπάρχει αποδεδειγμένη διασύνδεση 
ανάμεσα σε ορισμένες ποιότητες του 
τροφίμου και την καταγωγή ή την 
προέλευσή του. Όταν κοινοποιούν στην 
Επιτροπή τα εν λόγω μέτρα, τα κράτη 
μέλη παρέχουν στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι η πλειονότητα των 
καταναλωτών προσδίδει ιδιαίτερη αξία 
στην παροχή αυτής της πληροφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Χάριν διαφάνειας, οι καταναλωτές οφείλουν να γνωρίζουν τη χώρα καταγωγής ενός τροφίμου. 
Είναι ουσιώδες  να γνωρίζει ο καταναλωτής την προέλευση του κύριου συστατικού που έχει 
χρησιμοποιηθεί σε μεταποιημένα τρόφιμα προκειμένου να μπορεί να κάνει ενημερωμένος τις 
επιλογές του. 

Τροπολογία 616
Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
μέτρα που να παρεκκλίνουν από το άρθρο 
9 παράγραφος 1 και το άρθρο 10 
παράγραφος 2 στην περίπτωση γάλακτος 
και γαλακτοκομικών προϊόντων που
κυκλοφορούν σε γυάλινες φιάλες οι οποίες 
πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν.

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
μέτρα που να παρεκκλίνουν από το άρθρο 
9 παράγραφος 1 και το άρθρο 10 
παράγραφος 2 στην περίπτωση γάλακτος, 
γάλακτος και κρέμας γάλακτος που έχουν 
υποστεί ζύμωση, στα οποία δεν έχουν 
προστεθεί άλλα συστατικά εκτός από 
γαλακτικά προϊόντα και καλλιέργειες 
μικροοργανισμών, αμφότερα αναγκαία 
για την παρασκευή τους, και τα οποία
κυκλοφορούν σε γυάλινες φιάλες οι οποίες 
πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διασφαλίζει ότι τα εθνικά μέτρα που αποκλίνουν από το άρθρο 9 παράγραφος 1 
και το άρθρο 10 παράγραφος 2 δεν εφαρμόζονται σε γαλακτοκομικά προϊόντα στα οποία 
προστίθενται π.χ. σάκχαρα, αρτύματα ή άλλα μη γαλακτικά συστατικά.

Τροπολογία 617
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
μέτρα που να παρεκκλίνουν από το άρθρο 
9 παράγραφος 1 και το άρθρο 10 
παράγραφος 2 στην περίπτωση γάλακτος 
και γαλακτοκομικών προϊόντων που
κυκλοφορούν σε γυάλινες φιάλες οι οποίες 
πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν.

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
μέτρα που να παρεκκλίνουν από το άρθρο 
9 παράγραφος 1 και το άρθρο 10 
παράγραφος 2 στην περίπτωση γάλακτος, 
γάλακτος και κρέμας γάλακτος που έχουν 
υποστεί ζύμωση, στα οποία δεν έχουν 
προστεθεί άλλα συστατικά εκτός από 
γαλακτικά προϊόντα και καλλιέργειες 
μικροοργανισμών, αμφότερα αναγκαία 
για την παρασκευή τους, και τα οποία
κυκλοφορούν σε γυάλινες φιάλες οι οποίες 
πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διασφαλίζει ότι τα εθνικά μέτρα που αποκλίνουν από το άρθρο 9 παράγραφος 1 
και το άρθρο 10 παράγραφος 2 δεν εφαρμόζονται σε γαλακτοκομικά προϊόντα στα οποία 
προστίθενται π.χ. σάκχαρα, αρτύματα ή άλλα μη γαλακτικά συστατικά.

Τροπολογία 618
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 



PE418.219v01-00 60/81 AM\762308EL.doc

EL

μέτρα που να παρεκκλίνουν από το άρθρο 
9 παράγραφος 1 και το άρθρο 10 
παράγραφος 2 στην περίπτωση γάλακτος 
και γαλακτοκομικών προϊόντων που
κυκλοφορούν σε γυάλινες φιάλες οι οποίες 
πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν.

μέτρα που να παρεκκλίνουν από το άρθρο 
9 παράγραφος 1 και το άρθρο 10 
παράγραφος 2 στην περίπτωση γάλακτος, 
γάλακτος και κρέμας γάλακτος που έχουν 
υποστεί ζύμωση, στα οποία δεν έχουν 
προστεθεί άλλα συστατικά εκτός από 
γαλακτικά προϊόντα και καλλιέργειες 
μικροοργανισμών, αμφότερα αναγκαία 
για την παρασκευή τους, και τα οποία
κυκλοφορούν σε γυάλινες φιάλες οι οποίες 
πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία διασφαλίζει ότι τα εθνικά μέτρα που αποκλίνουν από το άρθρο 9 παράγραφος 1 
και το άρθρο 10 παράγραφος 2 δεν εφαρμόζονται σε γαλακτοκομικά προϊόντα στα οποία 
προστίθενται π.χ. σάκχαρα, αρτύματα ή άλλα μη γαλακτικά συστατικά.

Τροπολογία 619
Kathy Sinnott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 39 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
μέτρα που να παρεκκλίνουν από το άρθρο 
9 παράγραφος 1 και το άρθρο 10 
παράγραφος 2 στην περίπτωση γάλακτος 
και γαλακτοκομικών προϊόντων που
κυκλοφορούν σε γυάλινες φιάλες οι οποίες 
πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν.

Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν 
μέτρα που να παρεκκλίνουν από το άρθρο 
9 παράγραφος 1 και το άρθρο 10
παράγραφος 2 στην περίπτωση γάλακτος, 
γάλακτος και κρέμας γάλακτος που έχουν 
υποστεί ζύμωση, στα οποία δεν έχουν 
προστεθεί άλλα συστατικά εκτός από 
γαλακτικά προϊόντα και καλλιέργειες 
μικροοργανισμών, αμφότερα αναγκαία 
για την παρασκευή τους, και τα οποία
κυκλοφορούν σε γυάλινες φιάλες οι οποίες 
πρόκειται να επαναχρησιμοποιηθούν.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Δεν πρέπει να επιτραπεί η απόκλιση από το άρθρο 9 παράγραφος 1 και το άρθρο 10 
παράγραφος 2 προκειμένου για τα γαλακτοκομικά προϊόντα στα οποία προστίθενται π.χ. 
σάκχαρα, αρτύματα ή άλλα μη γαλακτικά συστατικά

Τροπολογία 620
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 40
Αλκοολούχα ποτά

διαγράφεται

Τα κράτη μέλη μπορούν, εν αναμονή της 
θέσπισης των κοινοτικών διατάξεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 20 στοιχείο ε), να 
διατηρήσουν τα εθνικά μέτρα σχετικά με 
την αναγραφή καταλόγου συστατικών, 
στην περίπτωση ποτών με 
περιεκτικότητα σε οινόπνευμα 
μεγαλύτερη από 1,2% κατ’ όγκον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν χρειάζεται πλέον, καθώς το άρθρο 20 στοιχείο ε) έχει διαγραφεί σε άλλη τροπολογία.

Τροπολογία 621
Dorette Corbey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν, εν αναμονή της 
θέσπισης των κοινοτικών διατάξεων που 

διαγράφεται
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αναφέρονται στο άρθρο 20 στοιχείο ε), να 
διατηρήσουν τα εθνικά μέτρα σχετικά με 
την αναγραφή καταλόγου συστατικών, 
στην περίπτωση ποτών με 
περιεκτικότητα σε οινόπνευμα 
μεγαλύτερη από 1,2% κατ’ όγκον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να ισχύσει και στα αλκοολούχα ποτά. Επομένως το παρόν άρθρο όπως η 
τελευταία παράγραφος του άρθρου 29 παράγραφος 1 στοιχείο β) διαγράφεται.

Τροπολογία 622
Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν, εν αναμονή της 
θέσπισης των κοινοτικών διατάξεων που 
αναφέρονται στο άρθρο 20 στοιχείο ε), να 
διατηρήσουν τα εθνικά μέτρα σχετικά με 
την αναγραφή καταλόγου συστατικών, 
στην περίπτωση ποτών με περιεκτικότητα 
σε οινόπνευμα μεγαλύτερη από 1,2% κατ’ 
όγκον.

Τα κράτη μέλη που, κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος κανονισμού, έχουν 
ήδη εθνικούς κανόνες, μπορούν, εν 
αναμονή της θέσπισης των κοινοτικών 
διατάξεων που αναφέρονται στο άρθρο 20 
στοιχείο ε), να διατηρήσουν τους κανόνες 
αυτούς σχετικά με την αναγραφή 
καταλόγου συστατικών, στην περίπτωση 
ποτών με περιεκτικότητα σε οινόπνευμα 
μεγαλύτερη από 1,2% κατ’ όγκον.

Or. en

Αιτιολόγηση

Καθώς ο προτεινόμενος κανονισμός της ΕΕ έχει ως στόχο να ενοποιήσει και να 
απλοποιήσει τους κανόνες επισήμανσης της ΕΕ, κρίνεται σκόπιμο να διασφαλιστεί ότι δεν 
θα θεσπιστούν νέα εθνικά μέτρα στους τομείς που έχει προγραμματιστεί η θέσπιση νέων 
κανόνων της ΕΕ.  Ωστόσο, όπου αυτοί οι εθνικοί κανόνες υπάρχουν ήδη, θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να ισχύουν έως την έναρξη ισχύος των κανόνων της ΕΕ.
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Τροπολογία 623
John Bowis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εθνικά μέτρα για τα μη προσυσκευασμένα 
τρόφιμα

Μη προσυσκευασμένα τρόφιμα

1. Για τρόφιμα που προσφέρονται για 
πώληση στον τελικό καταναλωτή ή στις 
μονάδες ομαδικής εστίασης μη 
προσυσκευασμένα ή για τρόφιμα που 
συσκευάζονται στον τόπο πώλησης, εφ’ 
όσον το ζητήσει ο αγοραστής, ή 
προσυσκευάζονται για άμεση πώληση, τα 
κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον 
τρόπο σύμφωνα με τον οποίο 
αναγράφονται οι ενδείξεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 9 και στο άρθρο 
10.

Όσον αφορά τα τρόφιμα που αναφέρονται 
στο άρθρο 13 παράγραφος 4, παρέχονται 
οι ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 
9 παράγραφος 1 στοιχείο γ). 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μην απαιτούν την 
αναγραφή ορισμένων ενδείξεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός 
αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχείο γ), υπό την 
προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να είναι 
επαρκής η πληροφόρηση του 
καταναλωτή ή της μονάδας ομαδικής 
εστίασης.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να απαιτούν την αναγραφή 
ορισμένων ή όλων των άλλων ενδείξεων 
που απαριθμούνται στα άρθρα 9 και 10, ή 
στοιχεία αυτών των ενδείξεων.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον 
τρόπο κατά τον οποίο διατίθενται οι 
πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 1 και 2.

3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των μέτρων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

4. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των μέτρων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Λόγω των προβλημάτων επισήμανσης που συνδέονται με τα προσυσκευασμένα τρόφιμα, αυτά 
τα τρόφιμα πρέπει κατ’ αρχήν να εξαιρούνται από τις περισσότερες απαιτήσεις επισήμανσης –
εκτός από τις πληροφορίες που αφορούν τα αλλεργιογόνα.  Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διατηρήσουν την ευελιξία να αποφασίζουν πώς είναι καλύτερο να διατίθενται οι πληροφορίες 
στους καταναλωτές.

Τροπολογία 624
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Για τρόφιμα που προσφέρονται για 
πώληση στον τελικό καταναλωτή ή στις 
μονάδες ομαδικής εστίασης μη 
προσυσκευασμένα ή για τρόφιμα που 
συσκευάζονται στον τόπο πώλησης, εφ’ 
όσον το ζητήσει ο αγοραστής, ή 
προσυσκευάζονται για άμεση πώληση, τα 
κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον τρόπο 
σύμφωνα με τον οποίο αναγράφονται οι 
ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 
και στο άρθρο 10.

1. Για τρόφιμα που προσφέρονται για 
πώληση στον τελικό καταναλωτή ή στις 
μονάδες ομαδικής εστίασης μη 
προσυσκευασμένα ή για τρόφιμα που 
συσκευάζονται στον τόπο πώλησης, εφ’ 
όσον το ζητήσει ο αγοραστής, ή 
προσυσκευάζονται για άμεση πώληση, τα 
κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον τρόπο 
σύμφωνα με τον οποίο παρέχονται οι 
ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 
και στο άρθρο 10 και τις οποίες τα ίδια τα 
κράτη μέλη απαιτούν.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μην απαιτούν την 
αναγραφή ορισμένων ενδείξεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός 
αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχείο γ), υπό την 
προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να είναι 
επαρκής η πληροφόρηση του 
καταναλωτή ή της μονάδας ομαδικής 
εστίασης.
3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν αμέσως
στην Επιτροπή το κείμενο των μέτρων που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2.

2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην 
Επιτροπή το κείμενο των μέτρων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Or. en



AM\762308EL.doc 65/81 PE418.219v01-00

EL

Αιτιολόγηση

The regulatory instrument chosen (a Regulation) has for result a change of regime for non-
prepacked foodstuffs, making all the rules contained in the proposal directly applicable to 
non-prepacked foodstuffs unless a Member State decides to exclude some or all of the 
requirements. It is not justified to change the rules for this category of products as there is 
almost no cross-border activity for non-prepacked food, hence no single market concern in 
case of different national rules. Moreover, provisions for prepacked foodstuff are not feasible 
in practice for non-prepacked foodstuffs. 

Τροπολογία 625
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εθνικά μέτρα για τα μη προσυσκευασμένα 
τρόφιμα

Εθνικά μέτρα

1. Για τρόφιμα που προσφέρονται για 
πώληση στον τελικό καταναλωτή ή στις 
μονάδες ομαδικής εστίασης μη 
προσυσκευασμένα ή για τρόφιμα που 
συσκευάζονται στον τόπο πώλησης, εφ’ 
όσον το ζητήσει ο αγοραστής, ή 
προσυσκευάζονται για άμεση πώληση, τα 
κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον τρόπο 
σύμφωνα με τον οποίο αναγράφονται οι 
ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 
και στο άρθρο 10.

1. Για τρόφιμα που προσφέρονται για 
πώληση στον τελικό καταναλωτή ή στις 
μονάδες ομαδικής εστίασης μη 
προσυσκευασμένα ή για τρόφιμα που 
συσκευάζονται στον τόπο πώλησης, εφ’ 
όσον το ζητήσει ο αγοραστής, ή 
προσυσκευάζονται για άμεση πώληση, τα 
κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον τρόπο 
σύμφωνα με τον οποίο αναγράφονται οι 
ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 
και στο άρθρο 10.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μην απαιτούν την 
αναγραφή ορισμένων ενδείξεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός 
αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχείο γ), υπό την 
προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να είναι 
επαρκής η πληροφόρηση του καταναλωτή 
ή της μονάδας ομαδικής εστίασης.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μην απαιτούν την 
αναγραφή ορισμένων ενδείξεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός 
αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχείο γ), υπό την 
προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να είναι 
επαρκής η πληροφόρηση του καταναλωτή 
ή της μονάδας ομαδικής εστίασης.

3. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των μέτρων 
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 
2.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μην απαιτήσουν την 
αναγραφή διατροφικής δήλωσης, όπως 
ορίζει το άρθρο 9, παράγραφος 1, 
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στοιχείο ιβ), για προσυσκευασμένα 
τρόφιμα και γεύματα που παράγονται και 
παρέχονται απευθείας στον τελικό 
καταναλωτή από τοπικά καταστήματα 
λιανικής ή από μονάδες ομαδικής 
εστίασης, αν αυτά τα τρόφιμα και 
γεύματα παράγονται με μη τυποποιημένο 
τρόπο κατά τον οποίο τα συστατικά και 
οι συνταγές μπορεί συχνά να ποικίλλουν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα προσυσκευασμένα τρόφιμα που παράγονται από τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης ή 
μονάδες ομαδικής εστίασης παράγονται με μη τυποποιημένο τρόπο και τα συστατικά και οι 
συνταγές ενδέχεται συχνά να ποικίλλουν, ίσως και από μέρα σε μέρα. Συνεπώς, είναι σημαντικό 
να εξαιρεθούν αυτά τα είδη τροφίμων από την απαίτηση της διατροφικής δήλωσης, είτε γενικά, 
είτε παρέχοντας στα κράτη μέλη το δικαίωμα να θεσπίσουν κανόνες για αυτές τις κατηγορίες,
όπως προβλέπεται ήδη για τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα.

Τροπολογία 626
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1.  Για τρόφιμα που προσφέρονται για 
πώληση στον τελικό καταναλωτή ή στις 
μονάδες ομαδικής εστίασης μη 
προσυσκευασμένα ή για τρόφιμα που 
συσκευάζονται στον τόπο πώλησης, εφ’ 
όσον το ζητήσει ο αγοραστής, ή 
προσυσκευάζονται για άμεση πώληση, τα 
κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον τρόπο 
σύμφωνα με τον οποίο αναγράφονται οι 
ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 
και στο άρθρο 10.

1.  Για τρόφιμα που προσφέρονται για 
πώληση στον τελικό καταναλωτή ή στις 
μονάδες ομαδικής εστίασης μη 
προσυσκευασμένα ή για τρόφιμα που 
συσκευάζονται στον τόπο πώλησης, εφ’ 
όσον το ζητήσει ο αγοραστής, ή 
προσυσκευάζονται για άμεση πώληση, τα 
κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον τρόπο 
σύμφωνα με τον οποίο αναγράφονται οι 
ενδείξεις που προβλέπονται στο άρθρο 9 
και στο άρθρο 10. Σε κάθε περίπτωση οι 
ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 9, 
παράγραφος (1)(γ) πρέπει να 
παρουσιάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε 
να παρέχονται στον καταναλωτή χωρίς 
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να χρειάζεται να τις ζητεί.

Or. de

Αιτιολόγηση

Eine verpflichtende Kennzeichnung allergener Zutaten ist zu begrüßen. Darüber hinaus ist 
allerdings erforderlich, auch die Art und Weise dieser Information verpflichtend zu regeln:
Informationen, die nur auf aktive Nachfrage des Verbrauchers offenbart werden, setzen die 
Überwindung einer psychologischen Hemmschwelle voraus. Die Information ist deshalb vom 
Lebensmittelunternehmer dergestalt vorzuhalten, dass der Verbraucher sie ohne Nachfrage 
einsehen kann, beispielsweise durch Schilder in der Nähe der Lebensmittel oder Auslage 
eines Zutatenverzeichnisses im Verkaufsraum.

Τροπολογία 627
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μην απαιτούν την 
αναγραφή ορισμένων ενδείξεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός 
αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχείο γ), υπό την 
προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να είναι 
επαρκής η πληροφόρηση του καταναλωτή 
ή της μονάδας ομαδικής εστίασης.

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίσουν να μην απαιτούν την 
αναγραφή ορισμένων ενδείξεων που
αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός 
αυτών που αναφέρονται στα άρθρα 9 
παράγραφος 1 στοιχείο γ) και 10, υπό την 
προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να είναι 
επαρκής η πληροφόρηση του καταναλωτή 
ή της μονάδας ομαδικής εστίασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Έχει ουσιαστική σημασία να ισχύουν οι απαιτήσεις του παραρτήματος ΙΙΙ για τα «τρόφιμα για 
τα οποία η επισήμανση πρέπει να περιέχει μία ή περισσότερες πρόσθετες ενδείξεις » (π.χ. 
τρόφιμα συσκευασμένα σε ορισμένα αέρια, τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα καφεΐνης κλπ.).
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Τροπολογία 628
Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβουλεύεται 
τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική 
αλυσίδα και την υγεία των ζώων που 
συστάθηκε με το άρθρο 58 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, εάν 
κρίνει τη σχετική διαβούλευση χρήσιμη ή 
εάν το ζητήσει ένα κράτος μέλος.

2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβουλεύεται 
τη μόνιμη επιτροπή για την τροφική 
αλυσίδα και την υγεία των ζώων που 
συστάθηκε με το άρθρο 58 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002. Η 
Επιτροπή θα εισαγάγει επίσης μια 
επίσημη διαδικασία κοινοποίησης για όλα 
τα ενδιαφερόμενα μέρη σύμφωνα με τις 
διατάξεις που ορίζει η οδηγία 98/34.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ισχύουσες διαδικασίες για την καθιέρωση νέων μέτρων επισήμανσης χαρακτηρίζονται από 
έλλειψη διαφάνειας και δεν υπάρχουν απαιτήσεις για τη διαβούλευση με εξωτερικούς 
ενδιαφερόμενους φορείς.  Καθώς οι νέοι κανόνες επισήμανσης θα έχουν δυσμενείς συνέπειες 
στην ελεύθερη διακίνηση αγαθών, είναι σημαντικό να λαμβάνονται ευρέως υπόψη τα 
προτεινόμενα μέτρα και να δίνεται η δυνατότητα στα ενδιαφερόμενα μέρη να προβούν σε 
σχολιασμό τους.  Οι προτάσεις δεν θα πρέπει να εγκριθούν, προτού αξιολογηθεί η συμβατότητά 
τους με τις ελευθερίες της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 629
Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 42 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση 
μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον 
τομέα των τεχνικών προτύπων και 
κανονισμών δεν ισχύει για μέτρα που 
υπάγονται στη διαδικασία κοινοποίησης 
η οποία ορίζεται στις παραγράφους 1 έως 

διαγράφεται
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4.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία στο άρθρο 42, παράγραφος 2, εισάγει μιαν απαίτηση για διαφανή 
διαδικασία κοινοποίησης, η οποία περιλαμβάνει τη συμμετοχή καταναλωτών και παραγωγών.  
Μια τέτοια διαδικασία είναι εξαιρετικά σημαντική όταν εξετάζεται νέα πληροφόρηση για την 
επισήμανση.  Συνεπώς, σκόπιμο είναι να εξαλειφθεί η εξαίρεση οιωνδήποτε νέων προτάσεων 
περί επισήμανσης από τον επίσημο έλεγχο.

Τροπολογία 630
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του 
παρόντος Κεφαλαίου θεσπίζονται από την 
Επιτροπή. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 2.

Λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του 
παρόντος Κεφαλαίου θεσπίζονται από την 
Επιτροπή. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. de

Αιτιολόγηση

Διόρθωση και προσαρμογή της εν λόγω παραγράφου στην προβλεπόμενη διάταξη στο πλαίσιο 
της διαδικασίας επιτροπολογίας.
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Τροπολογία 631
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 43

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του 
παρόντος κεφαλαίου θεσπίζονται από την 
Επιτροπή. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 2.

Οι λεπτομερείς κανόνες εφαρμογής του 
παρόντος κεφαλαίου θεσπίζονται από την 
Επιτροπή. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αν τα μέτρα αποσκοπούν στην τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού 
με τη συμπλήρωσή του, αποφασίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο.

Τροπολογία 632
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο VII

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII Το κεφάλαιο διαγράφεται
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΘΝΙΚΩΝ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές διατάξεις δεν συμφωνούν με την αρχή της εναρμόνισης και της ελεύθερης 
κυκλοφορίας αγαθών στην εσωτερική αγορά.
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Τροπολογία 633
John Bowis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 - –title

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εθνικά συστήματα Εθελοντικά συστήματα των κρατών μελών

Or. en

Αιτιολόγηση

It is important that this Chapter is retained.  It would allow the continuation of innovative 
work on interpretive nutrition labelling.  The aim of this work is to help consumers make 
healthier and more informed choices. Schemes should be aimed at improving the way 
nutrition information is presented to the consumer and should be subject to proper 
evaluation.  Evidence of what works best for consumers in Member States is still emerging 
and is likely to differ across member states.  It is important that this work is allowed to 
continue as it will inform future discussions on interpretive labelling. 

Τροπολογία 634
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν, 
να συνιστούν ή να καθιερώνουν κατ’ άλλο 
τρόπο εθνικά συστήματα που να 
αποτελούνται από αποκλειστικά μη 
δεσμευτικούς κανόνες, όπως συστάσεις, 
κατευθύνσεις, πρότυπα ή άλλους μη 
δεσμευτικούς κανόνες (εφεξής «τα εθνικά 
συστήματα») με σκοπό την εξασφάλιση 
της εφαρμογής των ακόλουθων διατάξεων
και σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις 
που αυτές προβλέπουν:

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν, 
να συνιστούν ή να καθιερώνουν κατ’ άλλο 
τρόπο εθνικά συστήματα που 
αποτελούνται από αποκλειστικά μη 
δεσμευτικούς κανόνες, όπως συστάσεις,
κατευθυντήριες γραμμές, πρότυπα ή 
άλλους μη δεσμευτικούς κανόνες (εφεξής 
«τα εθνικά συστήματα») με σκοπό την 
εξασφάλιση της εφαρμογής του άρθρου 
33, παράγραφος 2 που αναφέρεται σε 
άλλες μορφές παρουσίασης της 
διατροφικής δήλωσης και σύμφωνα με τις 
βασικές απαιτήσεις που αυτές προβλέπουν:
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(α) άρθρο 33 παράγραφος 2 σχετικά με 
τις πρόσθετες μορφές διατύπωσης της 
διατροφικής δήλωσης·
(β) άρθρο 34 παράγραφος 5 σχετικά με 
την παρουσίαση της διατροφικής 
δήλωσης 2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Λόγω της τροπολογίας της ίδιας συντάκτριας στο άρθρο 34, που καθιερώνει την υποχρεωτική 
επισήμανση της θρεπτικής αξίας σε όλα τα κράτη μέλη με γραφικά σχήματα, είναι περιττή η 
απαρίθμηση διατάξεων στο άρθρο 44.

Τροπολογία 635
John Bowis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 - παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν, 
να συνιστούν ή να καθιερώνουν κατ’ άλλο 
τρόπο εθνικά συστήματα που να 
αποτελούνται από αποκλειστικά μη 
δεσμευτικούς κανόνες, όπως συστάσεις, 
κατευθύνσεις, πρότυπα ή άλλους μη 
δεσμευτικούς κανόνες (εφεξής «τα εθνικά 
συστήματα») με σκοπό την εξασφάλιση 
της εφαρμογής των ακόλουθων διατάξεων
και σύμφωνα με τις βασικές απαιτήσεις 
που αυτές προβλέπουν:

1. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν, 
να συνιστούν ή να καθιερώνουν κατ’ άλλο 
τρόπο εθνικά συστήματα. Αυτά τα εθνικά 
συστήματα έχουν σκοπό την εξασφάλιση 
της εφαρμογής των ακόλουθων διατάξεων 
και την εξασφάλιση του ότι οι διατάξεις 
αυτές συμφωνούν με τις βασικές 
απαιτήσεις που προβλέπουν:

(α) άρθρο 33 παράγραφος 2 σχετικά με τις 
πρόσθετες μορφές διατύπωσης της 
διατροφικής δήλωσης·

(α) άρθρο 33 παράγραφος 2 σχετικά με τις 
πρόσθετες μορφές διατύπωσης της 
διατροφικής δήλωσης·

(β) άρθρο 34 παράγραφος 5 σχετικά με την 
παρουσίαση της διατροφικής δήλωσης.

(β) άρθρο 34 παράγραφος 5 σχετικά με την 
παρουσίαση της διατροφικής δήλωσης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

It is important that this Chapter is retained.  It would allow the continuation of innovative 
work on interpretive nutrition labelling.  The aim of this work is to help consumers make 
healthier and more informed choices. Schemes should be aimed at improving the way 
nutrition information is presented to the consumer and should be subject to proper 
evaluation.  Evidence of what works best for consumers in Member States is still emerging 
and is likely to differ across member states.  It is important that this work is allowed to 
continue as it will inform future discussions on interpretive labelling. 

Τροπολογία 636
John Bowis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 - παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Εθνικά συστήματα μπορούν να 
αναπτυχθούν από τα κράτη μέλη με δική 
τους πρωτοβουλία ή ύστερα από αίτημα 
των ενδιαφερόμενων μερών, σύμφωνα με 
τις γενικές αρχές και απαιτήσεις που 
ορίζονται στα κεφάλαια ΙΙ και ΙΙΙ του 
παρόντος κανονισμού, και:

3. Εθνικά συστήματα πέραν αυτών που 
απαριθμούνται στην παράγραφο 1,
μπορούν να αναπτυχθούν από τα κράτη 
μέλη με δική τους πρωτοβουλία ή ύστερα 
από αίτημα των ενδιαφερόμενων μερών, 
σύμφωνα με τις γενικές αρχές και 
απαιτήσεις που ορίζονται στα κεφάλαια ΙΙ 
και ΙΙΙ του παρόντος κανονισμού, και:

(α) ύστερα από κατάλληλη έρευνα 
καταναλωτών· και

(α) ύστερα από κατάλληλη έρευνα 
καταναλωτών και αδιάσειστα 
επιστημονικά στοιχεία· και

(β) ύστερα από εκτενή διαβούλευση με ένα 
ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, με 
αξιοποίηση ορθών πρακτικών.

(β) ύστερα από εκτενή διαβούλευση με ένα 
ευρύ φάσμα ενδιαφερομένων, με 
αξιοποίηση ορθών πρακτικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη έχουν εθνικά συστήματα σε τομείς άλλους από αυτόν της διατροφής και πρέπει 
να τους επιτραπεί να συνεχίσουν και να ανταλλάσσουν εμπειρίες μεταξύ τους. 
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Τροπολογία 637
John Bowis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην 
Επιτροπή λεπτομερή στοιχεία για τα 
εθνικά συστήματα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένου ενός 
ταυτοποιητή για τρόφιμα που φέρουν 
σήμανση σύμφωνα με το εν λόγω εθνικό 
σύστημα. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί αυτά 
τα λεπτομερή στοιχεία, ιδίως μέσω 
ειδικής σελίδας στο Διαδίκτυο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα εθνικά συστήματα και οι γενικές κατευθύνσεις δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο 
τρόπο, πρέπει δε να χωριστούν σε δύο διαφορετικά τμήματα εντός του άρθρου.  Τα κράτη μέλη 
έχουν γενικές κατευθύνσεις για βέλτιστες πρακτικές που αφορούν άλλους τομείς της 
επισήμανσης, συμπεριλαμβανομένης της σαφήνειας, της χώρας προέλευσης και 
προειδοποιήσεων ότι μπορεί να περιέχονται αλλεργιογόνα συστατικά. Αυτό το κεφάλαιο είναι το 
όχημα για αυτές τις καινοτόμες πρακτικές και την επίτευξη βέλτιστων πρακτικών στη 
βιομηχανία τροφίμων μέσω μη ρυθμιστικών οδών.

Τροπολογία 638
John Bowis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Τα εθνικά συστήματα περιλαμβάνουν 
κατάλληλους μηχανισμούς που να 
επιτρέπουν στους καταναλωτές να 
εντοπίζουν τρόφιμα που φέρουν σήμανση 
σύμφωνα με τα εθνικά συστήματα, να 
παρακολουθούν το επίπεδο συμμόρφωσης 
με το σύστημα και να εκτιμούν τον 

4. Τα εθνικά συστήματα μπορεί να 
περιλαμβάνουν κατάλληλους μηχανισμούς 
που να επιτρέπουν στους καταναλωτές να 
εντοπίζουν τρόφιμα που φέρουν σήμανση 
σύμφωνα με τα εθνικά συστήματα, να 
παρακολουθούν το επίπεδο συμμόρφωσης 
με το σύστημα και να εκτιμούν τον 
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αντίκτυπό τους. αντίκτυπό τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν είναι πάντα εύκολο στην πράξη να χρησιμοποιείται ταυτοποιητής για τα τρόφιμα που 
συμμορφώνονται με γενικές κατευθύνσεις βέλτιστων πρακτικών.  Για παράδειγμα, πώς θα 
εφαρμοζόταν κάτι τέτοιο σε τρόφιμο που συμφωνεί με 5 από τις 20 συστάσεις; Το παρόν άρθρο 
πρέπει να αντανακλά τα παραπάνω.

Τροπολογία 639
John Bowis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 
λεπτομερή στοιχεία για τα εθνικά 
συστήματα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένου ενός 
ταυτοποιητή για τρόφιμα που φέρουν 
σήμανση σύμφωνα με το εν λόγω εθνικό 
σύστημα. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί αυτά 
τα λεπτομερή στοιχεία, ιδίως μέσω ειδικής 
σελίδας στο Διαδίκτυο.

5. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 
λεπτομερή στοιχεία για τα εθνικά 
συστήματα και τις κατευθύνσεις 
βέλτιστων πρακτικών που αναφέρονται 
στο παρόν άρθρο. Η Επιτροπή 
δημοσιοποιεί αυτά τα λεπτομερή στοιχεία, 
ιδίως μέσω ειδικής σελίδας στο Διαδίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 640
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 44 - παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 
λεπτομερή στοιχεία για τα εθνικά 
συστήματα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένου ενός 
ταυτοποιητή για τρόφιμα που φέρουν 

5. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή 
λεπτομερή στοιχεία για τα εθνικά 
συστήματα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, όπως τα βασικά κριτήρια 
και επιστημονικές μελέτες, 
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σήμανση σύμφωνα με το εν λόγω εθνικό 
σύστημα. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί αυτά 
τα λεπτομερή στοιχεία, ιδίως μέσω ειδικής 
σελίδας στο Διαδίκτυο.

συμπεριλαμβανομένου ενός ταυτοποιητή 
για τρόφιμα που φέρουν σήμανση 
σύμφωνα με το εν λόγω εθνικό σύστημα. 
Η Επιτροπή δημοσιοποιεί αυτά τα 
λεπτομερή στοιχεία, ιδίως μέσω ειδικής 
σελίδας στο Διαδίκτυο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτή η διάταξη είναι ουσιώδης για τη διασφάλιση διαφάνειας όσον αφορά τα εθνικά 
συστήματα.

Τροπολογία 641
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 52 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 35 α
Τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ)  
104/2000
Στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) 
104/2000 προστίθεται το ακόλουθο 
εδάφιο:  
(δ) αν το αλίευμα προέρχεται από 
απόθεμα που έχει υποβληθεί σε 
εγκεκριμένο από την ΕΕ σχέδιο 
αποκατάστασης. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλοί καταναλωτές θα ενδιαφέρονταν να μάθουν, πριν να επιλέξουν, αν το αλιευτικό απόθεμα 
του συγκεκριμένου είδους είναι απειλούμενο.  Επομένως το άρθρο σχετικά με την ενημέρωση 
του καταναλωτή στον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) 104/2000 για την κοινή οργάνωση των 
αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας πρέπει να τροποποιηθεί, ώστε να 
βοηθήσει τους καταναλωτές να επιλέγουν ενήμεροι.
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Τροπολογία 642
Péter Olajos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Το άρθρο 14 παράγραφος 1 εφαρμόζεται 
από [την πρώτη ημέρα του μήνα που 
ακολουθεί τα 3 χρόνια από την έναρξη 
ισχύος].

Το άρθρο 14 παράγραφος 1 εφαρμόζεται 
από [την πρώτη ημέρα του μήνα που 
ακολουθεί τα 3 χρόνια από την έναρξη 
ισχύος].

Τα άρθρα 29 έως 34 εφαρμόζονται από 
[την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα που 
ακολουθεί τα 3 χρόνια από την έναρξη 
ισχύος], εκτός από την περίπτωση 
τροφίμων που έχουν επισημανθεί από τους 
υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων οι 
οποίες, κατά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος, διαθέτουν λιγότερους από 10 
εργαζομένους και συνολικό ετήσιο κύκλο 
εργασιών ή/και ετήσιο ισολογισμό που δεν 
υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ, όπου 
εφαρμόζονται από [την πρώτη ημέρα του 
μήνα που ακολουθεί τα 5 χρόνια από την 
έναρξη ισχύος].

Τα άρθρα 29 έως 34 εφαρμόζονται από 
[την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα που 
ακολουθεί τα 3 χρόνια από την έναρξη 
ισχύος], εκτός από την περίπτωση 
τροφίμων που έχουν επισημανθεί από τους 
υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων οι 
οποίες, κατά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος, διαθέτουν λιγότερους από 10 
εργαζομένους και συνολικό ετήσιο κύκλο 
εργασιών ή/και ετήσιο ισολογισμό που δεν 
υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ, όπου 
εφαρμόζονται από [την πρώτη ημέρα του 
μήνα που ακολουθεί τα 5 χρόνια από την 
έναρξη ισχύος].

Τα τρόφιμα που διατίθενται στην αγορά 
πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού και δεν 
συμμορφώνονται προς αυτόν θα 
εξακολουθήσουν να διατίθενται έως ότου 
εξαντληθούν τα αποθέματά τους.
Το άρθρο 17 παράγραφος 1 εφαρμόζεται 
από [την πρώτη ημέρα του μήνα που 
ακολουθεί τα 15 χρόνια από την έναρξη 
ισχύος].

Or. en
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Αιτιολόγηση

Μεταβατική περίοδος: Εναρμόνιση με το άρθρο 3 παράγραφος 3. Για να καλυφθεί ο μεγάλος 
κύκλος ζωής κάποιων προϊόντων.

15 χρόνια: Οι γυάλινες φιάλες, οι οποίες προορίζονται να επαναχρησιμοποιηθούν και φέρουν 
ανεξίτηλη ένδειξη , έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Μπορούν να ξαναγεμιστούν μέχρι και 30 - 40 
φορές, ανάλογα με την τεχνολογία παραγωγής. 

Τροπολογία 643
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Το άρθρο 14 παράγραφος 1 εφαρμόζεται 
από [την πρώτη ημέρα του μήνα που 
ακολουθεί τα 3 χρόνια από την έναρξη 
ισχύος].

Το άρθρο 14 παράγραφος 1 εφαρμόζεται 
από [την πρώτη ημέρα του μήνα που 
ακολουθεί τα 3 χρόνια από την έναρξη 
ισχύος].

Τα άρθρα 29 έως 34 εφαρμόζονται από 
[την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα που 
ακολουθεί τα 3 χρόνια από την έναρξη 
ισχύος], εκτός από την περίπτωση 
τροφίμων που έχουν επισημανθεί από τους 
υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων οι 
οποίες, κατά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος, διαθέτουν λιγότερους από 10 
εργαζομένους και συνολικό ετήσιο κύκλο 
εργασιών ή/και ετήσιο ισολογισμό που δεν 
υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ, όπου 
εφαρμόζονται από [την πρώτη ημέρα του 
μήνα που ακολουθεί τα 5 χρόνια από την 
έναρξη ισχύος].

Τα άρθρα 29 έως 34 εφαρμόζονται από 
[την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα που 
ακολουθεί τα 3 χρόνια από την έναρξη 
ισχύος], εκτός από την περίπτωση 
τροφίμων που έχουν επισημανθεί από τους 
υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων οι 
οποίες, κατά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος, διαθέτουν λιγότερους από 50 
εργαζομένους και συνολικό ετήσιο κύκλο 
εργασιών ή/και ετήσιο ισολογισμό που δεν 
υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ, όπου 
εφαρμόζονται από [την πρώτη ημέρα του 
μήνα που ακολουθεί τα 5 χρόνια από την 
έναρξη ισχύος].

Τα τρόφιμα που διατίθενται στην αγορά 
πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού και δεν 
συμμορφώνονται προς αυτόν θα 
εξακολουθήσουν να διατίθενται έως ότου 
εξαντληθούν τα αποθέματά τους.
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Το άρθρο 17 παράγραφος 1 εφαρμόζεται 
από [την πρώτη ημέρα του μήνα που 
ακολουθεί τα 15 χρόνια από την έναρξη 
ισχύος].

Or. en

Τροπολογία 644
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Το άρθρο 14 παράγραφος 1 εφαρμόζεται 
από [την πρώτη ημέρα του μήνα που 
ακολουθεί τα 3 χρόνια από την έναρξη 
ισχύος].

Το άρθρο 14 παράγραφος 1 εφαρμόζεται 
από [την πρώτη ημέρα του μήνα που 
ακολουθεί τα 3 χρόνια από την έναρξη 
ισχύος].

Τα άρθρα 29 έως 34 εφαρμόζονται από 
[την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα που 
ακολουθεί τα 3 χρόνια από την έναρξη 
ισχύος], εκτός από την περίπτωση 
τροφίμων που έχουν επισημανθεί από τους 
υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων οι 
οποίες, κατά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος, διαθέτουν λιγότερους από 10 
εργαζομένους και συνολικό ετήσιο κύκλο 
εργασιών ή/και ετήσιο ισολογισμό που δεν 
υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ, όπου 
εφαρμόζονται από [την πρώτη ημέρα του 
μήνα που ακολουθεί τα 5 χρόνια από την 
έναρξη ισχύος].

Τα άρθρα 29 έως 34 εφαρμόζονται από 
[την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα που 
ακολουθεί τα 3 χρόνια από την έναρξη 
ισχύος], εκτός από την περίπτωση 
τροφίμων που έχουν επισημανθεί από τους 
υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων οι 
οποίες, κατά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος, διαθέτουν λιγότερους από 50 
εργαζομένους και συνολικό ετήσιο κύκλο 
εργασιών ή/και ετήσιο ισολογισμό που δεν 
υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ, όπου 
εφαρμόζονται από [την πρώτη ημέρα του 
μήνα που ακολουθεί τα 5 χρόνια από την 
έναρξη ισχύος].

Τα τρόφιμα που έχουν διατεθεί στην 
αγορά πριν από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος κανονισμού μπορούν να 
εξακολουθούν να διατίθενται έως την 
εξάντληση των αποθεμάτων τους.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Οι ειδικές διατάξεις για τις ΜΜΕ και ο αριθμός των εργαζομένων τους πρέπει να διατυπωθούν 
ευρύτερα, ούτως ώστε να λειτουργούν αποτελεσματικά. Όσον αφορά τα τρόφιμα τα οποία έχουν 
διατεθεί στην αγορά πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
να εξακολουθούν να πωλούνται έως ότου εξαντληθούν.

Τροπολογία 645
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 
εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Το άρθρο 14 παράγραφος 1 εφαρμόζεται 
από [την πρώτη ημέρα του μήνα που 
ακολουθεί τα 3 χρόνια από την έναρξη 
ισχύος].
Τα άρθρα 29 έως 34 εφαρμόζονται από 
[την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα που 
ακολουθεί τα 3 χρόνια από την έναρξη 
ισχύος], εκτός από την περίπτωση 
τροφίμων που έχουν επισημανθεί από 
τους υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων 
οι οποίες, κατά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος, διαθέτουν λιγότερους από 10 
εργαζομένους και συνολικό ετήσιο κύκλο 
εργασιών ή/και ετήσιο ισολογισμό που 
δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ, 
όπου εφαρμόζονται από [την πρώτη 
ημέρα του μήνα που ακολουθεί τα 5 
χρόνια από την έναρξη ισχύος].

Το άρθρο 29 παράγραφος 34 εφαρμόζεται 
από [την πρώτη ημέρα του μήνα που 
ακολουθεί τα 5 χρόνια από την έναρξη 
ισχύος].

Τα τρόφιμα που έχουν επισημανθεί πριν 
από την έναρξη ισχύος μπορούν να 
διατεθούν στην αγορά έως την πλήρη 
εξάντληση των αποθεμάτων.
Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 17, παράγραφος 1 ισχύουν από την 
πρώτη ημέρα του μήνα 15 χρόνια μετά 



AM\762308EL.doc 81/81 PE418.219v01-00

EL

την έναρξη ισχύος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο πνεύμα μιας "απλούστευσης" πρέπει να καθοριστεί μια ενιαία προθεσμία ισχύος και 
μεταβατική προθεσμία - σε συμφωνία με το άρθρο 52 παρ. 1 και 2 (οδηγία επισήμανσης και 
οδηγία διατροφικής επισήμανσης). Καμία διαφοροποίηση μεταξύ πολύ μικρών, μικρομεσαίων 
και μεγάλων επιχειρήσεων (αρχή ισότητας), και γι αυτό μια μεγαλύτερη μεταβατική περίοδος 
για όλους. 

Τρόφιμα τα οποία πωλούνται πριν την έναρξη εφαρμογής του κανονισμού, θα πρέπει να 
επιτρέπεται να πωληθούν μέχρι την εξάντληση των αποθεμάτων.

Για την επαναχρησιμοποίηση ορισμένων υάλινων φιαλών ενόψει του άρθρου 17 θα πρέπει να 
καθιερωθεί μια μεταβατική περίοδος 15 ετών, προκειμένου να καταστεί δυνατή μια αλλαγή με 
περιορισμένες δαπάνες.


	762308el.doc

