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Τροπολογία 646
John Bowis, Chris Davies

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I, σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ορίζονται ως «διατροφική δήλωση» ή 
«διατροφική επισήμανση»: οι πληροφορίες 
που συνίστανται στα ακόλουθα:

1. Ορίζονται ως «διατροφική δήλωση» ή 
«διατροφική επισήμανση»: οι πληροφορίες 
που αφορούν τα ακόλουθα:

(α) ενεργειακή αξία· ή (α) ενεργειακή αξία· ή

(β) ενεργειακή αξία και μία ή περισσότερες 
από τις ακόλουθες θρεπτικές ουσίες:

(β) ενεργειακή αξία και μία ή περισσότερες 
από τις ακόλουθες θρεπτικές ουσίες και τα 
συστατικά τους:

λιπαρά, λιπαρά,

υδατάνθρακες, υδατάνθρακες,
ίνες, ίνες,

πρωτεΐνες, πρωτεΐνες,
αλάτι, αλάτι,

- βιταμίνες και μέταλλα που 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΧΙ μέρος Α 
σημείο 1· και υπάρχουν σε σημαντικές 
ποσότητες όπως ορίζεται στο παράρτημα 
ΧΙ μέρος Α σημείο 2. «λιπαρά»:

- βιταμίνες και μέταλλα που 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΧΙ μέρος Α 
σημείο 1· και υπάρχουν σε σημαντικές 
ποσότητες όπως ορίζεται στο παράρτημα 
ΧΙ μέρος Α σημείο 2. «λιπαρά»:

Or. en

Τροπολογία 647
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημεία 1-10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Ορίζονται ως «διατροφική δήλωση» ή
«διατροφική επισήμανση»: οι πληροφορίες 
που συνίστανται στα ακόλουθα:

1. Ορίζονται ως «διατροφική 
επισήμανση»: οι πληροφορίες που 
συνίστανται στα ακόλουθα:

(α) ενεργειακή αξία· ή (α) ενεργειακή αξία· ή
(β) ενεργειακή αξία και μία ή περισσότερες (β) ενεργειακή αξία καθώς και μια ή 
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από τις ακόλουθες θρεπτικές ουσίες: περισσότερες από τις ακόλουθες θρεπτικές 
ουσίες καθώς και για κάθε ουσία, η οποία 
ανήκει σε μια από αυτές τις κατηγορίες ή 
αποτελεί συστατικό μιας ουσίας από αυτή 
την κατηγορία:

λιπαρά, λιπαρά,

υδατάνθρακες, υδατάνθρακες,
ίνες, ίνες,

πρωτεΐνες, πρωτεΐνες,

αλάτι, - νάτριο
- βιταμίνες και μέταλλα που 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΧΙ μέρος Α 
σημείο 1· και υπάρχουν σε σημαντικές 
ποσότητες όπως ορίζεται στο παράρτημα 
ΧΙ μέρος Α σημείο 2.

- βιταμίνες και μέταλλα που 
απαριθμούνται στο παράρτημα ΧΙ μέρος Α 
σημείο 1· και υπάρχουν σε σημαντικές 
ποσότητες όπως ορίζεται στο παράρτημα 
ΧΙ μέρος Α σημείο 2.

2. «λιπαρά»: το σύνολο των λιπιδίων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
φωσφολιπιδίων·

2. «λιπαρά»: το σύνολο των λιπιδίων, 
συμπεριλαμβανομένων των 
φωσφολιπιδίων·

3. «κεκορεσμένα λιπαρά οξέα»: τα λιπαρά 
οξέα χωρίς διπλό δεσμό·

3. «κεκορεσμένα λιπαρά οξέα»: τα λιπαρά 
οξέα χωρίς διπλό δεσμό άνθρακα-
άνθρακα·

4. «trans-λιπαρά»: τα λιπαρά οξέα με 
τουλάχιστον έναν μη συνδυασμένο 
(δηλαδή διακοπτόμενο από τουλάχιστον 
μία ομάδα μεθυλενίου) διπλό δεσμό 
άνθρακα-άνθρακα στη διάταξη trans·

4. «trans-λιπαρά»: τα λιπαρά οξέα με 
τουλάχιστον έναν μη συνδυασμένο 
(δηλαδή διακοπτόμενο από τουλάχιστον 
μία ομάδα μεθυλενίου) διπλό δεσμό 
άνθρακα-άνθρακα στη διάταξη trans·

5. «μονοακόρεστα»: τα λιπαρά οξέα με ένα 
διπλό δεσμό cis· 

5. «μονοακόρεστα»: τα λιπαρά οξέα με ένα 
διπλό δεσμό άνθρακα-άνθρακα που 
υπάρχει στον διπλό δεσμό cis ·

6. «πολυακόρεστα λιπαρά οξέα»: τα 
λιπαρά οξέα με διπλούς δεσμούς, cis-cis
χωρισμένους από ομάδες μεθυλενίου·

6. «πολυακόρεστα λιπαρά οξέα»: τα 
λιπαρά οξέα με διπλούς δεσμούς, με 
τουλάχιστον δύο μεμονωμένους διπλούς 
δεσμούς άνθρακα-άνθρακα·

7. «υδατάνθρακες»:κάθε υδατάνθρακας 
που μεταβολίζεται στον ανθρώπινο 
οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων των 
πολυολών·

7. «υδατάνθρακες»: κάθε υδατάνθρακας 
που μεταβολίζεται στον ανθρώπινο 
οργανισμό, συμπεριλαμβανομένων των 
πολυολών·

8. «σάκχαρα»: όλοι οι μονοσακχαρίτες και 
δισακχαρίτες που περιέχονται στα 
τρόφιμα, εξαιρουμένων των πολυολών·

8. «σάκχαρα»: όλοι οι μονοσακχαρίτες και 
δισακχαρίτες που περιέχονται στα 
τρόφιμα, εξαιρουμένων των πολυολών, 
της ισομαλτουλόζης και της D-
ταγατόζης·
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9. «πολυόλες»: αλκοόλες που περιέχουν 
περισσότερες από δύο ομάδες υδροξυλίου·

9. «πολυόλες»: αλκοόλες που περιέχουν 
περισσότερες από δύο ομάδες υδροξυλίου·

10. «πρωτεΐνες»: η περιεκτικότητα σε 
πρωτεΐνες υπολογιζόμενη με τον τύπο: 
πρωτεΐνη = ολικό άζωτο κατά Kjeldahl × 
6,25·

10. «πρωτεΐνες»: η περιεκτικότητα σε 
πρωτεΐνες υπολογιζόμενη με τον τύπο: 
πρωτεΐνη = ολικό άζωτο κατά Kjeldahl × 
6,25· 6,38 για την πρωτεΐνη γάλακτος και 
5,7l για την πρωτεΐνη σόγιας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“ in Z 1.

Klarstellung im Pk.1 b dass auch Bestandteile eines Nährstoffs umfasst sind, entsprechend 
der bisherigen Rechtslage (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).

Klarstellung der Definitionen, die eindeutige Rückschlüsse auf die chemische Struktur 
zulassen (vgl. Z 3, 4, 5, 6, 8, 9).

Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz;
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Isomaltulose und D-Tagatose: Als zugelassenes Novel Food unterscheiden sich diese beiden 
Stoffe von den Zuckerarten und sollten daher von der Definition ausgenommen werden.

Die korrekteÜbersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte „Zuckerarten“ 
lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).

Berechnungsfaktoren für Milcheiweiß und Sojaeiweiß sollten im Einklang mit dem weltweiten 
Codex festgelegt werden (Codex Stan 1-1985 – General Standard for the Labelling of Pre-
packaged-Foods und Codex Stan 72-1981 for infant formula).
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Τροπολογία 648
Riitta Myller

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο β –εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- αλάτι, – νάτριο που περιέχεται σε αλάτι και σε 
πρόσθετα,

Or. fi

Αιτιολόγηση

Σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, τα πρόσθετα μπορεί να περιέχουν σημαντική ποσότητα
νατρίου. Για παράδειγμα, τα κριτήρια για τη χρήση του φινλανδικού συμβόλου της καρδιάς, που 
υποδεικνύει τα τρόφιμα που διατηρούν υγιή την καρδιά, λαμβάνουν επίσης υπόψη τα πρόσθετα.

Τροπολογία 649
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- αλάτι, - νάτριο

Or. en

Αιτιολόγηση

Το αλάτι (χλωριούχο νάτριο) δεν είναι η μόνη πηγή νατρίου στο διαιτολόγιο. Υπάρχουν πολλά 
άλλα άλατα νατρίου εκτός από το χλωριούχο νάτριο (όπως 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.  
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Τροπολογία 650
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. «σάκχαρα»: όλοι οι μονοσακχαρίτες και
δισακχαρίτες που περιέχονται στα 
τρόφιμα, εξαιρουμένων των πολυολών·

8. «σάκχαρα»: όλοι οι μονοσακχαρίτες και 
δισακχαρίτες που περιέχονται στα 
τρόφιμα, εξαιρουμένων των πολυολών και 
της ισομαλτουλόζης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ισομαλτουλόζη είναι ένα εγκεκριμένο νέο τρόφιμο που ορίζεται ως υδατάνθρακας. Δεν 
πρέπει να ταξινομείται ως "σάκχαρο" καθώς τα βασικά χαρακτηριστικά της φυσιολογίας του 
είναι διαφορετικά από εκείνα των παραδοσιακών σακχάρων. Η ισομαλτουλόζη δεν 
καταστρέφει τα δόντια, απελευθερώνεται αργά στον οργανισμό προκαλώντας χαμηλή έκλυση 
γλυκόζης και είναι εύπεπτη..

Τροπολογία 651
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8. «σάκχαρα»: όλοι οι μονοσακχαρίτες και 
δισακχαρίτες που περιέχονται στα 
τρόφιμα, εξαιρουμένων των πολυολών·

8. «σάκχαρα»: όλοι οι μονοσακχαρίτες και 
δισακχαρίτες που περιέχονται στα
τρόφιμα, εξαιρουμένων των πολυολών, 
των ισομαλτουλοζών και των Δ-
Ταγατοζών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ισομαλτουλόζη και η Δ-Ταγατόζη είναι εγκεκριμένα νέα τρόφιμα που ορίζονται ως 
υδατάνθρακες. Η ισομαλτουλόζη και η Δ-Ταγατόζη δεν πρέπει να ταξινομούνται ως 
"σάκχαρα", καθώς τα βασικά χαρακτηριστικά της φυσιολογίας τους είναι διαφορετικά από 
εκείνα των παραδοσιακών σακχάρων. Για παράδειγμα δεν καταστρέφουν τα δόντια, δεν 
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επηρεάζουν ιδιαίτερα τα επίπεδα ζακχάρου στο αίμα και δεν περιέχουν πολλές θερμίδες.

Τροπολογία 652
Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

9. «πολυόλες»: αλκοόλες που περιέχουν 
περισσότερες από δύο ομάδες 
υδροξυλίου·

9. «πολυόλες»: υδατάνθρακες που έχουν 
αναχθεί σε μονοσακχαρίτες, 
δισακχαρίτες, ολιγοσακχαρίτες ή 
πολυσακχαρίτες και απαριθμούνται ως 
εγκεκριμένες γλυκαντικές ουσίες·  

Or. en

Αιτιολόγηση

While the Commissions proposal is technically correct, it provides two distinct 
disadvantages. When referring to "alcohols", polyols are food additives and are considered 
as such at international level. They are included in the General Standard of Food Additives of 
the Codex Alimentarius. Part of the polyols that are produced in the EU are exported in third-
countries. The introduction of a reference in a legal text that polyols means alcohols may lead 
to a regrettable consumer misunderstanding in those countries where consumption of alcohol 
is prohibited on religious grounds. Such reference may also have consequences from a trade 
perspective, bearing in mind the restrictive legislation and specific custom taxes that apply to 
alcohol imports in certain third countries.

- the capture of  “glycerol” that is not a nutritional polyol

Actually, the definition of “polyol” in the context of this Regulation specifically refers to 
those polyol substances authorised as sweeteners in foods. Certain substances, though 
complying with the chemical definition (e.g. glycerol) do not show the nutritional properties 
acknowledged for the polyols that are authorised as sweeteners in food.

Therefore, acknowledging that the absence of an explicit definition of polyols in the current 
EU food legislative framework has never been problematic because polyols are de facto 
characterised by detailed specifications, the polyol producers consider that there is no reason 
to introduce a definition for polyols in the proposed Regulation on the provision of food 
information to consumers, which would bring nothing else but problems.
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Τροπολογία 653
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

11. «αλάτι»: η περιεκτικότητα σε αλάτι 
υπολογιζόμενη με τον τύπο: αλάτι = 
νάτριο × 2,5

11. "νάτριο": η συνολική ποσότητα 
νατρίου σε ένα συγκεκριμένο τρόφιμο·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι έννοιες "περιεκτικότητα σε αλάτι" και "ισοδύναμη περιεκτικότητα σε αλάτι" δεν έχουν την 
ίδια σημασία· "περιεκτικότητα σε αλάτι" είναι η πραγματική ποσότητα αλατιού που περιέχει το 
τρόφιμο, ενώ η "ισοδύναμη περιεκτικότητα σε αλάτι" είναι μια θεωρητική ποσότητα αλατιού 
που υπολογίζεται με βάση την συνολική ποσότητα νατρίου που περιέχει το τρόφιμο.    

Τροπολογία 654
Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) σιτηρά που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή αποσταγμάτων ή αιθυλικής 
αλκοόλης γεωργικής προέλευσης για 
οινοπνευματώδη ποτά και άλλα ποτά με 
περιεκτικότητα σε οινόπνευμα 
μεγαλύτερη από 1,2% κατ’ όγκον.

(δ) σιτηρά που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή οινοπνευματωδών 
αποσταγμάτων. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι απαραίτητη για να διευκρινιστεί η εξαίρεση και για να εναρμονιστεί με 
τη γνωμοδότηση της EFSA.  Η αρχική διατύπωση θα μπορούσε να οδηγήσει στην επισήμανση 
προϊόντων ως αλλεργιογόνων, ενώ, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της EFSA, δεν περιέχουν 
κανένα αλλεργιογόνο συστατικό.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί ότι η υπάρχουσα 
διατύπωση πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα παραπλανώνται οι 
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ευάλωτοι καταναλωτές.

Τροπολογία 655
Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ορό γάλακτος που χρησιμοποιείται για 
την παραγωγή αποσταγμάτων ή αιθυλικής 
αλκοόλης γεωργικής προέλευσης για 
οινοπνευματώδη ποτά και άλλα ποτά με 
περιεκτικότητα σε οινόπνευμα 
μεγαλύτερη από 1,2% κατ’ όγκο.

(α) ορό γάλακτος που χρησιμοποιείται για 
την παραγωγή οινοπνευματωδών
αποσταγμάτων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι απαραίτητη για να διευκρινιστεί η εξαίρεση και για να εναρμονιστεί με 
τη γνωμοδότηση της EFSA.  Η αρχική διατύπωση θα μπορούσε να οδηγήσει στην επισήμανση 
προϊόντων ως αλλεργιογόνων, ενώ, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της EFSA, δεν περιέχουν 
κανένα αλλεργιογόνο συστατικό.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί ότι η υπάρχουσα 
διατύπωση πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα παραπλανώνται οι 
ευάλωτοι καταναλωτές.

Τροπολογία 656
Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 8 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) καρπούς με κέλυφος που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
αποσταγμάτων ή αιθυλικής αλκοόλης 
γεωργικής προέλευσης για 
οινοπνευματώδη ποτά και άλλα ποτά με 
περιεκτικότητα σε οινόπνευμα 
μεγαλύτερη από 1,2% κατ’ όγκο.

(α) καρπούς με κέλυφος που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
οινοπνευματωδών αποσταγμάτων.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή είναι απαραίτητη για να διευκρινιστεί η εξαίρεση και για να εναρμονιστεί με 
τη γνωμοδότηση της EFSA.  Η αρχική διατύπωση θα μπορούσε να οδηγήσει στην επισήμανση 
προϊόντων ως αλλεργιογόνων, ενώ, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της EFSA, δεν περιέχουν 
κανένα αλλεργιογόνο συστατικό.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί ότι η υπάρχουσα 
διατύπωση πρέπει να τροποποιηθεί έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα  παραπλανώνται οι 
ευάλωτοι καταναλωτές.

Τροπολογία 657
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα II – σημείο 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

12. Διοξείδιο του θείου και θειώδεις 
ενώσεις σε συγκεντρώσεις άνω των 10 
mg/kg ή 10 mg/λίτρο εκπεφρασμένα ως 
SO2.

12. Διοξείδιο του θείου και θειώδεις 
ενώσεις σε συγκεντρώσεις άνω των 10 
mg/kg ή 10 mg/λίτρο εκπεφρασμένα ως 
SO2, στα προϊόντα που καταναλώνονται 
ως έχουν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Με την τροπολογία διευκρινίζεται ότι τα καθορισμένα όρια αφορούν μόνο τα τρόφιμα που είναι 
έτοιμα προς κατανάλωση, καθώς η διάταξη αφορά αλλεργίες ή δυσανεξίες που προκαλούνται 
από την κατανάλωση τροφίμων, και ότι δεν αφορά προϊόντα σε συμπυκνωμένη μορφή που 
χρειάζεται να παρασκευαστούν πριν από την κατανάλωση.

Τροπολογία 658
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ 
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ΑΕΡΙΑ

1.1 Τρόφιμα των 
οποίων η 
διατηρησιμότητα 
παρατείνεται με τη 
χρήση αερίων 
συσκευασίας, τα 
οποία έχουν 
εγκριθεί με την 
οδηγία 
89/107/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου1.

«Συσκευασμένο σε 
προστατευτική 
ατμόσφαιρα»

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Έτσι αποφεύγεται η διπλή αναγραφή.

Το σημείο 1.1 δεν παρέχει επιπρόσθετες πληροφορίες στον καταναλωτή. Ο καταναλωτής θα 
πρέπει να κοιτάζει την ημερομηνία διατηρησιμότητας.

Θεωρούμε ότι η υποχρεωτική διπλή επισήμανση των γλυκαντικών ουσιών είναι περιττή. Οι 
γλυκαντικές ουσίες αναγράφονται στον κατάλογο των συστατικών και όπου χρειάζεται 
παρέχεται προειδοποιητική επισήμανση για την παρουσία φαινυλαλανίνης. Όταν εγκρίθηκε 
αυτή η διάταξη, η χρήση των γλυκαντικών ουσιών χαμηλής περιεκτικότητας σε θερμίδες ήταν 
λιγότερο συνηθισμένη στην ΕΕ. Η πρόταση αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για απλοποίηση της 
διάταξης.

Τροπολογία 659
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – σημείο 2,1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.1 Τρόφιμα 
που περιέχουν 
γλυκαντική ή 
γλυκαντικές 
ουσίες που έχουν 

«με γλυκαντικές 
ουσίες»· η 
δήλωση αυτή 
συνοδεύει την 
ονομασία του 

διαγράφεται

                                               
1 ΕΕ L 40, 11.2.1989, σ. 27.
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εγκριθεί 
σύμφωνα με την 
οδηγία 
89/107/ΕΟΚ

τροφίμου

Or. en

Αιτιολόγηση

Έτσι αποφεύγεται η διπλή αναγραφή.

Το σημείο 1.1 δεν παρέχει επιπρόσθετες πληροφορίες στον καταναλωτή. Ο καταναλωτής θα 
πρέπει να κοιτάζει την ημερομηνία διατηρησιμότητας.

Θεωρούμε ότι η υποχρεωτική διπλή επισήμανση των γλυκαντικών ουσιών είναι περιττή. Οι 
γλυκαντικές ουσίες αναγράφονται στον κατάλογο των συστατικών και όπου χρειάζεται 
παρέχεται προειδοποιητική επισήμανση για την παρουσία φαινυλαλανίνης. Όταν εγκρίθηκε 
αυτή η διάταξη, η χρήση των γλυκαντικών ουσιών χαμηλής περιεκτικότητας σε θερμίδες ήταν 
λιγότερο συνηθισμένη στην ΕΕ. Η πρόταση αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για απλοποίηση της 
διάταξης.

Τροπολογία 660
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – σημείο 2,1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.1 Τρόφιμα 
που περιέχουν 
γλυκαντική ή 
γλυκαντικές 
ουσίες που έχουν 
εγκριθεί 
σύμφωνα με την 
οδηγία 
89/107/ΕΟΚ

«με γλυκαντικές 
ουσίες»· η 
δήλωση αυτή 
συνοδεύει την 
ονομασία του 
τροφίμου

διαγράφεται

Or. en
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Αιτιολόγηση

Θεωρούμε ότι η υποχρεωτική διπλή επισήμανση των γλυκαντικών ουσιών δεν είναι αναγκαία.
Οι γλυκαντικές ουσίες αναγράφονται στον κατάλογο των συστατικών και όπου χρειάζεται
παρέχεται προειδοποιητική επισήμανση για την παρουσία φαινυλαλανίνης. Όταν εγκρίθηκε 
αυτή η διάταξη, η χρήση των γλυκαντικών ουσιών χαμηλής περιεκτικότητας σε θερμίδες ήταν 
λιγότερο συνηθισμένη στην ΕΕ. Η πρόταση αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για απλοποίηση της 
διάταξης.

Τροπολογία 661
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – σημείο 2,1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.1 Τρόφιμα 
που περιέχουν 
γλυκαντική ή 
γλυκαντικές 
ουσίες που έχουν 
εγκριθεί 
σύμφωνα με την 
οδηγία 
89/107/ΕΟΚ

«με γλυκαντικές 
ουσίες»· η 
δήλωση αυτή 
συνοδεύει την 
ονομασία του 
τροφίμου

2.1 Τρόφιμα 
που περιέχουν 
γλυκαντική ή 
γλυκαντικές 
ουσίες που έχουν 
εγκριθεί 
σύμφωνα με την 
οδηγία 
89/107/ΕΟΚ

«με γλυκαντικές 
ουσίες»· η 
δήλωση αυτή 
συνοδεύει την 
ονομασία του 
τροφίμου στο 
κύριο οπτικό 
πεδίο.

Or. en

Τροπολογία 662
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – σημείο 2,2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2 Τρόφιμα 
που περιέχουν 
πρόσθετα 
σάκχαρα και 
άλλες 
γλυκαντικές 
ουσίες που έχουν 
εγκριθεί 

«με σάκχαρα και 
γλυκαντικές 
ουσίες»· η 
δήλωση αυτή 
συνοδεύει την 
ονομασία του 
τροφίμου

διαγράφεται
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σύμφωνα με την 
οδηγία 
89/107/ΕΟΚ

Or. en

Αιτιολόγηση

Έτσι αποφεύγεται η διπλή αναγραφή.

Το σημείο 1.1 δεν παρέχει επιπρόσθετες πληροφορίες στον καταναλωτή. Ο καταναλωτής θα 
πρέπει να κοιτάζει την ημερομηνία διατηρησιμότητας.

Θεωρούμε ότι η υποχρεωτική διπλή επισήμανση των γλυκαντικών ουσιών είναι περιττή. Οι 
γλυκαντικές ουσίες αναγράφονται στον κατάλογο των συστατικών και όπου χρειάζεται 
παρέχεται προειδοποιητική επισήμανση για την παρουσία φαινυλαλανίνης. Όταν εγκρίθηκε 
αυτή η διάταξη, η χρήση των γλυκαντικών ουσιών χαμηλής περιεκτικότητας σε θερμίδες ήταν 
λιγότερο συνηθισμένη στην ΕΕ. Η πρόταση αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για απλοποίηση της 
διάταξης.

Τροπολογία 663
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – σημείο 2,2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2 Τρόφιμα 
που περιέχουν 
πρόσθετα 
σάκχαρα και 
άλλες 
γλυκαντικές 
ουσίες που έχουν 
εγκριθεί 
σύμφωνα με την 
οδηγία 
89/107/ΕΟΚ

«με σάκχαρα και 
γλυκαντικές 
ουσίες»· η 
δήλωση αυτή 
συνοδεύει την 
ονομασία του 
τροφίμου

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Θεωρούμε ότι η υποχρεωτική διπλή επισήμανση των γλυκαντικών ουσιών δεν είναι αναγκαία.
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Οι γλυκαντικές ουσίες αναγράφονται στον κατάλογο των συστατικών και όπου χρειάζεται 
παρέχεται προειδοποιητική επισήμανση για την παρουσία φαινυλαλανίνης. Όταν εγκρίθηκε 
αυτή η διάταξη, η χρήση των γλυκαντικών ουσιών χαμηλής περιεκτικότητας σε θερμίδες ήταν 
λιγότερο συνηθισμένη στην ΕΕ. Η πρόταση αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για απλοποίηση της 
διάταξης.

Τροπολογία 664
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – σημείο 2,2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.2 Τρόφιμα 
που περιέχουν 
πρόσθετα 
σάκχαρα και 
άλλες 
γλυκαντικές 
ουσίες που έχουν 
εγκριθεί 
σύμφωνα με την 
οδηγία 
89/107/ΕΟΚ

«με σάκχαρα και 
γλυκαντικές 
ουσίες»· η 
δήλωση αυτή 
συνοδεύει την 
ονομασία του 
τροφίμου

2.2 Τρόφιμα 
που περιέχουν 
πρόσθετα 
σάκχαρα και 
άλλες 
γλυκαντικές 
ουσίες που έχουν 
εγκριθεί 
σύμφωνα με την 
οδηγία 
89/107/ΕΟΚ

«με σάκχαρα και 
γλυκαντικές 
ουσίες»· η 
δήλωση αυτή 
συνοδεύει την 
ονομασία του 
τροφίμου στο 
κύριο οπτικό 
πεδίο.

Or. en

Τροπολογία 665
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙΙ – σημείο 2.3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.3 Τρόφιμα 
που περιέχουν 
άσπαρτη που έχει 
εγκριθεί 
σύμφωνα με την 
οδηγία 
89/107/ΕΟΚ

«περιέχει πηγή 
φαινυλαλανίνης».

διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Έτσι αποφεύγεται η διπλή αναγραφή.

Το σημείο 1.1 δεν παρέχει επιπρόσθετες πληροφορίες στον καταναλωτή. Ο καταναλωτής θα 
πρέπει να κοιτάζει την ημερομηνία διατηρησιμότητας.

Θεωρούμε ότι η υποχρεωτική διπλή επισήμανση των γλυκαντικών ουσιών είναι περιττή. Οι 
γλυκαντικές ουσίες αναγράφονται στον κατάλογο των συστατικών και όπου χρειάζεται 
παρέχεται προειδοποιητική επισήμανση για την παρουσία φαινυλαλανίνης. Όταν εγκρίθηκε 
αυτή η διάταξη, η χρήση των γλυκαντικών ουσιών χαμηλής περιεκτικότητας σε θερμίδες ήταν 
λιγότερο συνηθισμένη στην ΕΕ. Η πρόταση αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για απλοποίηση της 
διάταξης.

Τροπολογία 666
John Bowis

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 2.3 "Ενδείξεις"

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2.3 Τρόφιμα 
που περιέχουν 
άσπαρτη που έχει 
εγκριθεί 
σύμφωνα με την 
οδηγία 
89/107/ΕΟΚ

«περιέχει πηγή 
φαινυλαλανίνης».

2.3 Τρόφιμα 
που περιέχουν 
άσπαρτη που έχει 
εγκριθεί 
σύμφωνα με την 
οδηγία 
89/107/ΕΟΚ

«περιέχει 
άσπαρτη, μία 
πηγή 
φαινυλαλανίνης».

Or. en

Τροπολογία 667
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ 
ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΙΚΑ ΟΞΕΑ Η ΤΑ ΑΛΑΤΑ ΤΟΥΣ
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3a.1 Τρόφιμα που 
περιέχουν ένα ή 
περισσότερα από τα 
πρόσθετα τροφίμων 
E620, E 621, E622, 
E623, E624 και E 625

'περιέχει 
συστατικά που 
αυξάνουν την 
όρεξη'

Or. en

Τροπολογία 668
Dorette Corbey

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΗ ΠΟΤΑ
4a.1 Οινοπνευματώδη 
ποτά

"Η κατανάλωση 
κατά τη διάρκεια 
της κύησης 
μπορεί να 
προξενήσει 
βλάβες"

Or. en

Τροπολογία 669
Dorette Corbey

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. ΓΤΟ
5a.1 Τρόφιμα που 
περιέχουν ΓΤΟ

Ετικέτα, 
σύμφωνα με την 
οδηγία 
2001/18/EΚ

5a.2 Τρόφιμα που 
παράγονται με τη 
βοήθεια ΓΤΟ 

"παρήχθη με 
γενετικά 
τροποποιημένα 
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συστατικά" 

Or. en

Τροπολογία 670
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 5 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. ΑΛΛΑ ΤΡΟΦΙΜΑ

Or. en

Τροπολογία 671
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 5α.1 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η 
Επιτροπή

Τροπολογία

5a.1 Τρόφιμα που 
παράγονται από ζώα 
που τρέφονται με 
γενετικώς 
τροποποιημένες 
ζωοτροφές, σύμφωνα 
με τον κανονισμό 
(EΚ) αριθ. 1829/2003

'παρήχθη από ζώα που 
τράφηκαν με γενετικώς 
τροποποιημένες 
ζωοτροφές'  
Στις περιπτώσεις στις 
οποίες το τρόφιμο 
αποτελείται από 
περισσότερα από ένα 
συστατικά, ένα ή 
περισσότερα από τα 
οποία παράγεται από 
ζώα που τρέφονται με 
γενετικώς 
τροποποιημένες 
ζωοτροφές, σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1829/2003, η 
φράση 'από ζώα που 
τράφηκαν με γενετικώς 
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τροποποιημένες 
ζωοτροφές' 
αναγράφεται στον 
κατάλογο των 
συστατικών που 
αναφέρεται στο άρθρο 
19, αμέσως μετά τα 
συστατικά για τα οποία 
πρόκειται.  Στις 
περιπτώσεις στις 
οποίες δεν υπάρχει 
κατάλογος 
συστατικών, η φράση 
'παρήχθη από ζώα που 
τράφηκαν με γενετικώς 
τροποποιημένες 
ζωοτροφές' 
αναγράφεται ευκρινώς 
στην επισήμανση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές θα επιθυμούσαν ενδεχομένως να γνωρίζουν εάν ένα τρόφιμο παρήχθη με 
χρήση γενετικώς τροποποιημένων ζωοτροφών. Εν προκειμένω, υπάρχει εμφανές κενό στις 
διατάξεις που αφορούν τα τρόφιμα που παράγονται από ζώα που τρέφονται με γενετικώς 
τροποποιημένες ζωοτροφές: Η αιτιολογική σκέψη 16 του κανονισμού 1829/2003 υποδηλώνει 
ότι τα τρόφιμα που παράγονται από ζώα που έχουν τραφεί με γενετικώς τροποποιημένες 
ζωοτροφές δεν καλύπτονται από τον εν λόγω κανονισμό. Τούτο σημαίνει ότι ο κανονισμός 
1829/2003 δεν περιέχει καμία διάταξη σχετικά με την επισήμανση· κατά συνέπεια πρέπει να 
θεσπιστούν στον εν λόγω κανονισμό αντίστοιχες ρυθμίσεις, προκειμένου να αναπληρωθεί αυτό 
το κενό.

Τροπολογία 672
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 5α.2 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η 
Επιτροπή

Τροπολογία

5a.2 Προϊόντα που 
παράγονται με τη 

'παρήχθη με την 
βοήθεια 
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βοήθεια 
νανοτεχνολογιών

νανοτεχνολογιών' 
Στις περιπτώσεις στις 
οποίες το τρόφιμο 
αποτελείται από 
περισσότερα από ένα 
συστατικά, ένα ή 
περισσότερα από τα 
οποία παράγεται με τη 
βοήθεια 
νανοτεχνολογιών, η 
φράση 'παρήχθη με την 
βοήθεια 
νανοτεχνολογιών' 
αναγράφεται στον 
κατάλογο των 
συστατικών που 
αναφέρεται στο άρθρο 
19, αμέσως μετά τα 
συστατικά για τα οποία 
πρόκειται.    Στις 
περιπτώσεις στις οποίες 
δεν υπάρχει κατάλογος 
συστατικών, η φράση 
'παρήχθη με την 
βοήθεια 
νανοτεχνολογιών' 
αναγράφεται ευκρινώς 
στην επισήμανση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές θα επιθυμούσαν ενδεχομένως να γνωρίζουν εάν ένα τρόφιμο παρήχθη με 
χρήση νανοτεχνολογιών. Η χρήση νανοτεχνολογιών μπορεί να επηρεάσει τα χαρακτηριστικά 
ενός προϊόντος, ακόμη και αν τα συστατικά είναι τα ίδια όπως και σε ένα προϊόν που έχει 
παραχθεί χωρίς νανοτεχνολογίες.
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Τροπολογία 673
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 5α.3 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η 
Επιτροπή

Τροπολογία

5a.3 Τρόφιμα που 
περιέχουν αυγά ή 
προϊόντα αυγών

Οι φράσεις: 1) 'Αυγά 
ελεύθερης βοσκής',
2) 'Αυγά δαπέδου με 
στρωμνή' ή 
3) 'Αυγά από συστοιχία 
κλωβών'
προστίθενται σε 
παρένθεση μετά από το 
αντίστοιχο συστατικό 
στον κατάλογο 
συστατικών - σύμφωνα με 
την μέθοδο παραγωγής 
των αυγών που 
περιέχονται στο τρόφιμο.
Όσον αφορά τα αυγά 
βιολογικής παραγωγής, το 
αντίστοιχο συστατικό 
μπορεί να επισημαίνεται, 
σύμφωνα με τον 
κανονισμό του 
Συμβουλίου (ΕΚ) 
834/2007, άρθρο 23, 
παράγραφος (4), στοιχείο 
(β).

Or. en

Αιτιολόγηση

Πολλοί καταναλωτές θα επιθυμούσαν να γνωρίζουν με ποια μέθοδο εκτροφής έχουν παραχθεί 
τα αυγά που περιέχει το τρόφιμο που καταναλώνουν.
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Τροπολογία 674
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 5α.4 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η 
Επιτροπή

Τροπολογία

5a.4 Κρέας 
μεγάλων 
αρπακτικών 
ψαριών, όπως 
προσδιορίζεται 
στον κανονισμό της 
Επιτροπής 
466/2001, 
Παράρτημα I, 
σημείο 3.3.1.1. ή 
τρόφιμα που 
περιέχουν κρέας 
αυτού του είδους 
ψαριών

η φράση 'περιέχει 
μεθυλυδράργυρο - δεν 
συνιστάται κατά τη 
διάρκεια της κύησης ή 
του θηλασμού, για 
γυναίκες που ενδέχεται 
να κυοφορήσουν και για 
παιδιά' προστίθεται 
αμέσως μετά τον 
κατάλογο συστατικών.  
Εάν δεν υπάρχει 
κατάλογος συστατικών, 
η δήλωση συνοδεύει την 
ονομασία του τροφίμου.

Or. en

Αιτιολόγηση

In its information note from 12/05/2004, the Commission, referring to EFSA's scientific 
opinion from March 2004, states: "Methyl mercury (organic) is the chemical form of concern 
and can make up more than 90% of the total mercury in fish and seafood. Fish and seafood 
contain mercury as a result of its natural presence in the environment and from pollution. 
Large predatory fish accumulate higher levels of mercury through intake over a long life-
time.(...)The Commission wishes to pursue the need to give more specific advice to vulnerable 
groups, i.e. women who might become pregnant, are pregnant, are breast-feeding and young 
children. The Commission considers that it is important to ensure that the advice reaches 
these target groups of consumers on a continual basis."
Several Member States and third countries (U.S., Australia, New Zealand) have already 
issued specific advice to vulnerable groups to limit their intake or abstain from the intake of 
large predatory fish with regard to dangers arising from methylmercury.
Following to an amendment to Commission Regulation 466/2001, the maximum level of 
mercury for the above mentioned fish species was set twice as high as for all other fish 
species. This amendment to the Regulation had been conducted on the request of some 
Member States, without any preceding risk assessment.
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Τροπολογία 675
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 5α.5 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η 
Επιτροπή

Τροπολογία

5a.5 Κρέας που 
προέρχεται από ζώα 
τα οποία δεν έχουν 
υποβληθεί σε νάρκωση 
πριν από την σφαγή

'Κρέας που προέρχεται 
από ζώα τα οποία δεν 
έχουν υποβληθεί σε 
νάρκωση πριν από την 
σφαγή'

Or. en

Αιτιολόγηση

Η νομοθεσία της ΕΕ επιτρέπει την σφαγή των ζώων χωρίς προηγούμενη αναισθητοποίηση για 
τον εφοδιασμό με τρόφιμα ορισμένων θρησκευτικών κοινοτήτων.  Ένα μέρος αυτού του 
κρέατος δεν πωλείται σε Μουσουλμάνους ή Εβραίους, αλλά διατίθεται στην αγορά και είναι 
δυνατό να το αγοράσουν εν αγνοία τους καταναλωτές που δεν επιθυμούν να αγοράσουν κρέας 
προερχόμενο από ζώα που δεν έχουν υποβληθεί σε νάρκωση.  Επομένως, οι καταναλωτές θα 
πρέπει να πληροφορούνται ότι ορισμένα κρέατα προέρχονται από ζώα που δεν έχουν υποβληθεί 
σε νάρκωση.  Τούτο θα τους επιτρέψει να προβούν σε συνειδητή επιλογή, σύμφωνα με τους 
ηθικούς προβληματισμούς τους.

Τροπολογία 676
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 5α.6 (νέο)

Κείμενο που προτείνει η 
Επιτροπή

Τροπολογία

5a.6 Ολόκληρα 
καρύδια σε 
συσκευασία

'Δεν συνιστάται η 
κατανάλωση καρυδιών 
που έχουν κακή όψη ή 
γεύση, επειδή ενδέχεται 
να περιέχουν υψηλά 
επίπεδα αφλατοξινών': 
αυτή η δήλωση πρέπει 
να βρίσκεται σε 
εμφανές σημείο της 
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επισήμανσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κατόπιν συμφωνίας σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών, η Ευρώπη έχει αυξήσει τα επιτρεπόμενα 
επίπεδα αφλατοξινών στα καρύδια σε επίπεδα κατά δύο φορές υψηλότερα σε σχέση με το 
παρελθόν. Σχετικές μελέτες έχουν καταδείξει ότι όταν υποδεικνύεται η απομάκρυνση των 
καρυδιών που κρίνονται ελαττωματικά, η λήψη αφλατοξινών μπορεί να μειωθεί κατά 90%. Μία 
προειδοποιητική επισήμανση θα μπορούσε να διατηρήσει την έκθεση των καταναλωτών στην 
αφλατοξίνη σε χαμηλότερο επίπεδο, παρά τις αυξημένες οριακές τιμές.

Τροπολογία 677
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – σημείο 5α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΛΟΙΟΥ ΦΡΟΥΤΩΝ 
ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ 
Φρούτα και λαχανικά 
που έχουν υποβληθεί 
σε επεξεργασία του 
φλοιού μετά από τη 
συγκομιδή με τη 
χρήση προσθέτων 
τροφίμων ή 
φυτοφαρμάκων.

«Έχει υποβληθεί σε 
επεξεργασία 
φλοιού»

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι ισχύοντες κανόνες δεν απαιτούν γενικά την παροχή στοιχείων για την επεξεργασία του 
φλοιού των φρούτων και των λαχανικών μετά από τη συγκομιδή, με την χρήση είτε προσθέτων 
τροφίμων είτε φυτοφαρμάκων ούτως ώστε να διατηρούνται φρέσκα.  Αυτό σημαίνει ότι τα 
προϊόντα αυτά έχουν μια διαφορετική «φρεσκάδα» από εκείνη που αναμένει ο καταναλωτής. Οι 
καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να πληροφορούνται αν τα τρόφιμα που αγοράζουν έχουν 
υποβληθεί σε επεξεργασία του φλοιού τους.
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Τροπολογία 678
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση κανονισμού
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

- μη μεταποιημένα προϊόντα που περιέχουν 
ένα μόνον συστατικό ή μία κατηγορία 
συστατικών·

- μη μεταποιημένα προϊόντα που περιέχουν 
ένα μόνον συστατικό ή μία κατηγορία 
συστατικών· εδώ περιλαμβάνονται νερό, 
αλάτι, αρωματικές ύλες, πρόσθετα 
τροφίμων, βοηθήματα επεξεργασίας και 
ένζυμα τροφίμων·

- μεταποιημένα προϊόντα που η μόνη 
επεξεργασία στην οποία υποβλήθηκαν 
είναι το κάπνισμα ή η ωρίμανση και τα 
οποία περιέχουν ένα μόνον συστατικό ή 
μία κατηγορία συστατικών·

- μεταποιημένα προϊόντα που η μόνη 
επεξεργασία στην οποία υποβλήθηκαν 
είναι το κάπνισμα, η ωρίμανση ή το 
βράσιμο σε νερό, και τα οποία περιέχουν 
ένα μόνον συστατικό ή μία κατηγορία 
συστατικών·

- νερά που προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών που τα μόνα πρόσθετα συστατικά 
τους είναι το διοξείδιο του άνθρακα ή/και 
αρτύματα·

- φυσικά μεταλλικά νερά ή άλλα νερά που 
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που τα μόνα 
πρόσθετα συστατικά τους είναι το 
διοξείδιο του άνθρακα ή/και αρτύματα·

- βότανα, μπαχαρικά ή μίγματα αυτών· - βότανα, μπαχαρικά ή μίγματα αυτών·

- αλάτι και υποκατάστατα αυτού· - αλάτι και υποκατάστατα αυτού·

- σάκχαρα όπως ορίζονται στην οδηγία
2001/111/ΕΚ του Συμβουλίου για 
ορισμένα σάκχαρα που προορίζονται για 
διατροφή του ανθρώπου·

- προϊόντα που καλύπτονται από την 
οδηγία 1999/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
22ας Φεβρουαρίου 1999 για τα 
εκχυλίσματα καφέ και τα εκχυλίσματα 
κιχωρίου, ολόκληροι ή αλεσμένοι κόκκοι 
καφέ και ολόκληροι ή αλεσμένοι κόκκοι 
αποκαφεϊνωμένου καφέ·

- προϊόντα που καλύπτονται από την 
οδηγία 1999/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
22ας Φεβρουαρίου 1999 για τα 
εκχυλίσματα καφέ και τα εκχυλίσματα 
κιχωρίου, ολόκληροι ή αλεσμένοι κόκκοι 
καφέ και ολόκληροι ή αλεσμένοι κόκκοι 
αποκαφεϊνωμένου καφέ·

- φυτικά αφεψήματα, τσάι, αποτεϊνωμένο 
τσάι, στιγμιαίο ή διαλυτό τσάι ή εκχύλισμα 

- φυτικά αφεψήματα, τσάι, αποτεϊνωμένο 
τσάι, στιγμιαίο ή διαλυτό τσάι ή εκχύλισμα 
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τσαγιού, αποτεϊνωμένο στιγμιαίο ή διαλυτό 
τσάι ή εκχύλισμα τσαγιού, που δεν 
περιέχουν πρόσθετα συστατικά·

τσαγιού, αποτεϊνωμένο στιγμιαίο ή διαλυτό 
τσάι ή εκχύλισμα τσαγιού, που δεν 
περιέχουν πρόσθετα συστατικά·

- ξύδι που έχει υποστεί ζύμωση, 
υποκατάστατα ξιδιού, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που το μόνο 
πρόσθετο συστατικό είναι αρτύματα·

- ξύδι που έχει υποστεί ζύμωση, 
υποκατάστατα ξιδιού, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που το μόνο 
πρόσθετο συστατικό είναι αρτύματα·

αρτύματα· αρτύματα·

πρόσθετα τροφίμων· πρόσθετα τροφίμων·
βοηθητικά μέσα τεχνικής επεξεργασίας· βοηθητικά μέσα τεχνικής επεξεργασίας·

ένζυμα τροφίμων· ένζυμα τροφίμων·
ζελατίνη· ζελατίνη· 

ουσίες ζελατινοποίησης· ουσίες ζελατινοποίησης·
ζυμομύκητες· ζυμομύκητες·

- τρόφιμα σε συσκευασίες ή περιέκτες, των 
οποίων η μέγιστη επιφάνεια είναι 
μικρότερη από 25cm2·

τρόφιμα σε συσκευασίες ή περιέκτες, των 
οποίων η μέγιστη εκτυπώσιμη επιφάνεια 
είναι μικρότερη από 50 cm2·

τρόφιμα που πωλούνται από ιδιώτες στο 
πλαίσιο περιστασιακών δραστηριοτήτων 
και όχι στο πλαίσιο επιχείρησης, που θα 
συνεπάγετο τη συνέχεια των 
δραστηριοτήτων και έναν βαθμό 
οργάνωσης·

τρόφιμα που πωλούνται από ιδιώτες στο 
πλαίσιο περιστασιακών δραστηριοτήτων 
και όχι στο πλαίσιο επιχείρησης, που θα 
συνεπάγετο τη συνέχεια των 
δραστηριοτήτων και έναν βαθμό 
οργάνωσης·

τρόφιμα που παραδίδονται απευθείας από 
παραγωγό μικρών ποσοτήτων προϊόντων 
στον τελικό καταναλωτή ή σε τοπικά 
καταστήματα λιανικής πώλησης που 
προμηθεύουν άμεσα τον τελικό 
καταναλωτή·

τρόφιμα που παραδίδονται απευθείας από 
παραγωγό μικρών ποσοτήτων προϊόντων 
στον τελικό καταναλωτή ή σε τοπικά 
καταστήματα λιανικής πώλησης που 
προμηθεύουν άμεσα τον τελικό 
καταναλωτή·

τρόφιμα σε εσωτερική συσκευασία που δεν 
έχει σχεδιαστεί για πώληση χωρίς την 
εξωτερική συσκευασία (οι διατροφικές 
πληροφορίες αναγράφονται στην 
εξωτερική συσκευασία, εκτός εάν ανήκει 
στις κατηγορίες τροφίμων που εξαιρούνται 
στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος).

τρόφιμα σε εσωτερική συσκευασία που δεν 
έχει σχεδιαστεί για πώληση χωρίς την 
εξωτερική συσκευασία (οι διατροφικές 
πληροφορίες αναγράφονται στην 
εξωτερική συσκευασία, εκτός εάν ανήκει 
στις κατηγορίες τροφίμων που εξαιρούνται 
στο πλαίσιο του παρόντος παραρτήματος).

- μη προσυσκευασμένα τρόφιμα όπως
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 
στοιχείο εα) του παρόντος κανονισμού.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Εξαιρέσεις: ο κατάλογος τροφίμων για τα οποία δεν ισχύει η απαίτηση υποχρεωτικής
διατροφικής δήλωσης πρέπει να συμπληρωθεί με τα εξής:

 Συσκευασία μικρότερη από 50 cm² για πρακτικούς λόγους.
 αρωματισμένο τσάι
 τα "νερά" τροποποιούνται σε "φυσικά μεταλλικά νερά κιι άλλα νερά"
 τα σάκχαρα όπως ορίζονται στην οδηγία 2001/111/ΕΚ

Τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα (δηλαδή τρόφιμα που προσφέρονται στον καταναλωτή μη
συσκευασμένα ή που συσκευάζονται κατόπιν αιτήματος του καταναλωτή ή προσυσκευάζονται 
στο σημείο πώλησης για άμεση πώληση).

Τροπολογία 679
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ 
ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

- μη μεταποιημένα προϊόντα που 
περιέχουν ένα μόνον συστατικό ή 
μία κατηγορία συστατικών·

- μη μεταποιημένα προϊόντα που 
περιέχουν ένα μόνον συστατικό ή 
μία κατηγορία συστατικών·

- μεταποιημένα προϊόντα που η μόνη 
επεξεργασία στην οποία 
υποβλήθηκαν είναι το κάπνισμα ή 
η ωρίμανση και τα οποία περιέχουν 
ένα μόνον συστατικό ή μία 
κατηγορία συστατικών·

- μεταποιημένα προϊόντα που η μόνη 
επεξεργασία στην οποία 
υποβλήθηκαν είναι το κάπνισμα ή 
η ωρίμανση και τα οποία περιέχουν 
ένα μόνον συστατικό ή μία 
κατηγορία συστατικών·

- νερά που προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
τα μόνα πρόσθετα συστατικά τους 
είναι το διοξείδιο του άνθρακα 
ή/και αρτύματα·

- νερά που προορίζονται για 
ανθρώπινη κατανάλωση, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
τα μόνα πρόσθετα συστατικά τους 
είναι το διοξείδιο του άνθρακα 
ή/και αρτύματα· 

- βότανα, μπαχαρικά ή μίγματα 
αυτών·

- βότανα, μπαχαρικά ή μίγματα 
αυτών·

- αλάτι και υποκατάστατα αυτού· - αλάτι και υποκατάστατα αυτού·
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- προϊόντα που καλύπτονται από την 
οδηγία 1999/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 22ας Φεβρουαρίου 1999 για τα 
εκχυλίσματα καφέ και τα 
εκχυλίσματα κιχωρίου1, ολόκληροι 
ή αλεσμένοι κόκκοι καφέ και 
ολόκληροι ή αλεσμένοι κόκκοι 
αποκαφεϊνωμένου καφέ·

- προϊόντα που καλύπτονται από την 
οδηγία 1999/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 22ας Φεβρουαρίου 1999 για τα 
εκχυλίσματα καφέ και τα 
εκχυλίσματα κιχωρίου2, ολόκληροι 
ή αλεσμένοι κόκκοι καφέ και 
ολόκληροι ή αλεσμένοι κόκκοι 
αποκαφεϊνωμένου καφέ·

- φυτικά αφεψήματα, τσάι, 
αποτεϊνωμένο τσάι, στιγμιαίο ή 
διαλυτό τσάι ή εκχύλισμα τσαγιού, 
αποτεϊνωμένο στιγμιαίο ή διαλυτό 
τσάι ή εκχύλισμα τσαγιού, που δεν 
περιέχουν πρόσθετα συστατικά·

- φυτικά αφεψήματα, τσάι, 
αποτεϊνωμένο τσάι, στιγμιαίο ή 
διαλυτό τσάι ή εκχύλισμα τσαγιού, 
αποτεϊνωμένο στιγμιαίο ή διαλυτό 
τσάι ή εκχύλισμα τσαγιού, που δεν 
περιέχουν πρόσθετα συστατικά·

- ξύδι που έχει υποστεί ζύμωση, 
υποκατάστατα ξιδιού, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
το μόνο πρόσθετο συστατικό είναι 
αρτύματα·

- ξύδι που έχει υποστεί ζύμωση, 
υποκατάστατα ξιδιού, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που 
το μόνο πρόσθετο συστατικό είναι 
αρτύματα·

- αρτύματα· - αρτύματα·
- πρόσθετα τροφίμων· - πρόσθετα τροφίμων·

- βοηθητικά μέσα τεχνικής 
επεξεργασίας·

- βοηθητικά μέσα τεχνικής 
επεξεργασίας·

- ένζυμα τροφίμων· - ένζυμα τροφίμων·
- ζελατίνη· - ζελατίνη·

- ουσίες ζελατινοποίησης· - ουσίες ζελατινοποίησης·
- ζυμομύκητες· - ζυμομύκητες·

- τρόφιμα σε συσκευασίες ή 
περιέκτες, των οποίων η μέγιστη 
επιφάνεια είναι μικρότερη από 25 
cm2·

- τρόφιμα σε συσκευασίες ή 
περιέκτες, των οποίων η μέγιστη 
επιφάνεια είναι μικρότερη από 100 
cm2·

- τρόφιμα που πωλούνται από 
ιδιώτες στο πλαίσιο περιστασιακών 
δραστηριοτήτων και όχι στο 
πλαίσιο επιχείρησης, που θα 
συνεπάγετο τη συνέχεια των 
δραστηριοτήτων και έναν βαθμό 
οργάνωσης·

- τρόφιμα που πωλούνται από 
ιδιώτες στο πλαίσιο περιστασιακών 
δραστηριοτήτων και όχι στο 
πλαίσιο επιχείρησης, που θα 
συνεπάγετο τη συνέχεια των 
δραστηριοτήτων και έναν βαθμό 
οργάνωσης·

- ζαχαρωτά πλασμένα σε σχήμα 
                                               
1 ΕΕ L 66, 13.3.1999, σ. 26.
2 ΕΕ L 66, 13.3.1999, σ. 26.
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φιγούρας· 
- προϊόντα σοκολάτας πλασμένα σε 

σχήμα φιγούρας·
- τρόφιμα που παραδίδονται 

απευθείας από παραγωγό μικρών 
ποσοτήτων προϊόντων στον τελικό 
καταναλωτή ή σε τοπικά 
καταστήματα λιανικής πώλησης 
που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό 
καταναλωτή·

- τρόφιμα που παραδίδονται 
απευθείας από παραγωγό μικρών 
ποσοτήτων προϊόντων στον τελικό 
καταναλωτή ή σε τοπικά 
καταστήματα λιανικής πώλησης 
που προμηθεύουν άμεσα τον τελικό 
καταναλωτή·

- τρόφιμα σε εσωτερική συσκευασία 
που δεν έχει σχεδιαστεί για πώληση 
χωρίς την εξωτερική συσκευασία 
(οι διατροφικές πληροφορίες 
αναγράφονται στην εξωτερική 
συσκευασία, εκτός εάν ανήκει στις 
κατηγορίες τροφίμων που 
εξαιρούνται στο πλαίσιο του 
παρόντος παραρτήματος).

- τρόφιμα σε εσωτερική συσκευασία 
που δεν έχει σχεδιαστεί για πώληση 
χωρίς την εξωτερική συσκευασία 
(οι διατροφικές πληροφορίες 
αναγράφονται στην εξωτερική 
συσκευασία, εκτός εάν ανήκει στις 
κατηγορίες τροφίμων που 
εξαιρούνται στο πλαίσιο του 
παρόντος παραρτήματος).

- συσκευασίες με ποικιλίες 
προϊόντων και δώρα

- πολλαπλές συσκευασίες·
- τσίχλες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι σοκολατένιες και ζαχαρένιες φιγούρες του Άγιου Βασίλη και των πασχαλινών κουνελιών 
είναι παραδοσιακές φιγούρες που έχουν παρασκευστεί με προσοχή στη λεπτομέρεια. Οι 
φιγούρες αυτές δεν θα πρέπει να παραμορφώνονται από οποιαδήποτε διατροφική επισήμανση 
στο μπροστινό μέρος και, κατά συνέπεια, πρέπει να εξαιρεθούν από κάθε είδους υποχρεωτική 
αναγραφή διατροφικών πληροφοριών. Οι μικρές συσκευασίες με επιφάνεια μικρότερη από 100 
cm2 δεν είναι κατάλληλες για διατροφικές δηλώσεις, λόγω έλλειψης χώρου.
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Τροπολογία 680
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙV – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

μεταποιημένα προϊόντα που η μόνη 
επεξεργασία στην οποία υποβλήθηκαν 
είναι το κάπνισμα ή η ωρίμανση και τα 
οποία περιέχουν ένα μόνον συστατικό ή 
μία κατηγορία συστατικών·

- μεταποιημένα προϊόντα που η μόνη 
επεξεργασία στην οποία υποβλήθηκαν 
είναι το κάπνισμα ή η ωρίμανση, καθώς 
και τα φρούτα και λαχανικά  που 
υποβλήθηκαν σε ξήρανση, ενδεχομένως 
ακολουθούμενη από επανυδάτωση με 
προσθήκη νερού, και τα οποία περιέχουν 
ένα μόνον συστατικό ή μία κατηγορία 
συστατικών·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρόκειται για μια διεργασία μεταποίιησης η οποία δεν μεταβάλλει την εγγενή ποιότητα του
προϊόντος. Η διεργασία της ξήρανσης, όπως και η ωρίμανση, δεν τροποποιεί τη δομή του
προϊόντος, για παράδειγμα του δαμάσκηνου, την ντομάτας, του βερύκοκου ή ακόμα του σύκου.
Επομένως, είναι λογικό αυτά τα αποξηραμένα προϊόντα να εξαιρούνται από την αναφορά της 
διατροφικής δήλωσης στο κύριο τμήμα του οπτικού πεδίου.

Τροπολογία 681
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙV – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- νερά που προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών που τα μόνα πρόσθετα συστατικά 
τους είναι το διοξείδιο του άνθρακα ή/και 
αρτύματα·

- φυσικά μεταλλικά ή άλλα νερά που 
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που τα μόνα 
πρόσθετα συστατικά τους είναι το 
διοξείδιο του άνθρακα ή/και αρτύματα·  

Or. en
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Αιτιολόγηση

Νερά: Σύμφωνα με το άρθρο 28  παράγραφος 1 της πρότασης «οι διατάξεις του παρόντος 
τμήματος (=3) δεν εφαρμόζονται στα τρόφιμα εντός του πεδίου εφαρμογής των ακόλουθων 
νομοθετικών πράξεων: (β) Οδηγία 80/777 του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών 
των κρατών μελών σχετικά με την εκμετάλλευση και τη θέση στο εμπόριο των φυσικών 
μεταλλικών νερών». Προκειμένου να μην υπάρχει σύγχυση, είναι σκόπιμο να υπάρχει μόνο μία 
εξαίρεση στο παράρτημα IV, η οποία θα ισχύει για όλα τα εμφιαλωμένα νερά κατά το πρότυπο 
της οδηγίας 90/496, άρθρο 1 παράγραφος 2.

Τροπολογία 682
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙV – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- νερά που προορίζονται για ανθρώπινη 
κατανάλωση, συμπεριλαμβανομένων 
αυτών που τα μόνα πρόσθετα συστατικά 
τους είναι το διοξείδιο του άνθρακα ή/και 
αρτύματα·

- φυσικά μεταλλικά ή άλλα νερά που 
προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση, 
συμπεριλαμβανομένων αυτών που τα μόνα 
πρόσθετα συστατικά τους είναι το 
διοξείδιο του άνθρακα ή/και αρτύματα· 

Or. en

Τροπολογία 683
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙV – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- βότανα, μπαχαρικά ή μίγματα αυτών· - βότανα, μπαχαρικά καρυκεύματα και 
μίγματα αυτών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βότανα: Αποσαφήνιση.
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Τροπολογία 684
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙV – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- βότανα, μπαχαρικά ή μίγματα αυτών· - βότανα, μπαχαρικά καρυκεύματα και 
μίγματα αυτών·

Or. en

Τροπολογία 685
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙV – εδάφιο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- σάκχαρα·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σάκχαρα: Η ζάχαρη αποτελείται από μία μόνο θρεπτική ουσία, η οποία είναι εύκολα 
αναγνωρίσιμη και δε παραπλανά τους καταναλωτές.

Τροπολογία 686
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙV – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- σάκχαρα.

Or. en
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Τροπολογία 687
Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – εδάφιο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- τσίχλες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Article 17.3 (and Annex IV) proposes exemptions from mandatory nutrition declaration, 
including a “small pack exemption” for all foods (25 cm2). This is not adapted to chewing 
gum products. Chewing gum products should be fully exempted from mandatory nutrition 
declaration. Mandatory nutrition declaration would have to coexist on small chewing gum 
packages labels with the increased mandatory labelling requirements introduced since the 
adoption of the first EEC Directive on food labelling in 1979. Recognising that most of the 
nutrient information is not relevant for chewing gum products and is of limited value to the 
customer, this would be to the detriment of the use of multilingual labelling and it would as 
such not be proportionate.

Τροπολογία 688
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – εδάφιο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- τσίχλες.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι  τσίχλες δεν περιέχουν σημαντικές ποσότητες από τις διατροφικές αξίες που αφορά ο παρών
κανονισμός και δεν προορίζονται να φαγωθούν. Επιπλέον, η συνεισφορά τους στην ημερήσια
πρόσληψη θερμίδων είναι αμελητέα.
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Τροπολογία 689
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙV – εδάφιο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- τρόφιμα σε συσκευασίες ή περιέκτες, 
των οποίων η μέγιστη επιφάνεια είναι 
μικρότερη από 25cm2·

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Αναφέρεται στην τροπολογία του άρθρου 17, παράγραφος 2α (νέα), στην οποία η εν λόγω 
φράση προστέθηκε σε άρθρο και, σύμφωνα με την οποία, η παροχή των πληροφοριών σχετικά 
με τη διατροφή μέσω διαδικτύου είναι υποχρεωτική και οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον 
τόπο αγοράς.

Τροπολογία 690
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙV – εδάφιο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- τρόφιμα σε συσκευασίες ή περιέκτες, 
των οποίων η μέγιστη επιφάνεια είναι 
μικρότερη από 25cm2·

- τρόφιμα σε συσκευασίες ή περιέκτες, 
των οποίων η μέγιστη επιφάνεια είναι 
μικρότερη από 100 cm2·

Or. en

Αιτιολόγηση

100 cm²: Η προτεινόμενη εξαίρεση μικρών συσκευασιών (κάτω των 25 cm²) δεν είναι δυνατό 
να εφαρμοστεί στην πράξη. Πρέπει να επεκταθεί στις συσκευασίες 100 cm² ούτως ώστε να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς.
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Τροπολογία 691
Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙV – εδάφιο 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- τρόφιμα σε συσκευασίες ή περιέκτες, 
των οποίων η μέγιστη επιφάνεια είναι 
μικρότερη από 25cm2·

- τρόφιμα σε συσκευασίες ή περιέκτες, 
των οποίων η μέγιστη επιφάνεια ή, για 
φιάλες μινιατούρες η μεγαλύτερη ετικέτα, 
είναι μικρότερη από 25cm2·

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε μερικούς τομείς, ιδιαίτερα σε αυτών των οινοπνευματωδών, είναι διαδεδομένα τα 
μπουκαλάκια μινιατούρες (συνήθως των 5 cl).  Καλό είναι, λόγω του μικρού τους μεγέθους και 
του ρόλου τους ως "δειγμάτων", να υπάγονται επίσης στην εξαίρεση από ορισμένες απαιτήσεις 
επισήμανσης.  Όμως, οι φιάλες δεν μπορούν να μετρηθούν ώστε να καθοριστεί η πλευρά με τη 
μεγαλύτερη επιφάνεια.  Για αυτό είναι πιο απλό, για τις εκτελεστικές αρχές και όχι μόνο, να 
οριστεί ως καθοριστικός παράγοντας εξαίρεσης ένα μέγιστο μέγεθος ετικέτας.

Τροπολογία 692
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV - παύλα 17 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- εποχικά γλυκίσματα, και ιδίως ειδικές 
παραστάσεις από ζάχαρη και σοκολάτα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Διευκρίνιση.
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Τροπολογία 693
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – εδάφιο 19 α β γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- συσκευασίες με ποικιλίες 
προϊόντων και δώρα

- Πολλαπλές συσκευασίες·
- τσίχλες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προϊόντα όπως οι συσκευασίες που περιέχουν ποικιλία προϊόντων και δώρα, οι πολλαπλές 
συσκευασίες και οι τσίχλες θα πρέπει επίσης να εξαιρούνται.

Τροπολογία 694
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV - παύλα 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- τρόφιμα χωρίς καμιά σημαντική
διατροφική αξία που προσφέρουν
λιγότερο από 25 kcal και λιγότερο από
3,5% των ημερήσιων απαιτήσεων σε 
αλάτι, λίπη και κορεσμένα λιπαρά οξέα 
(με βάση την μέση ημερήσια 
κατανάλωση).

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε αντίθεση με τα συμβατικά τρόφιμα, τα προϊόντα για το φρεσκάρισμα της αναπνοής και άλλα
παρόμοια τρόφιμα δεν συνεισφέρουν μακροθρεπτικά συστατικά στη διατροφή και κατά
συνέπεια δεν πρέπει να υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις επισήμανσης όπως τα συμβατικά
τρόφιμα. Η εξαίρεση παρόμοιων τροφίμων από την απαίτηση διατροφικής δήλωσης θα
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εξασφαλίσει ότι τα προϊόντα αυτά μπορούν να συνεχίσουν να πωλούνται στις ίδιες μικρές
συσκευασίες όπως σήμερα, κάτι που θα αποτρέψει την παραγωγή επιπρόσθετων αποβλήτων. 

Τροπολογία 695
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Α και Β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΜΕΡΟΣ Α – ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΤΡΟΦΙΜΟΥ

διαγράφεται

1. Επιτρέπεται να χρησιμοποιείται, 
στο κράτος μέλος εμπορίας, η ονομασία 
του τροφίμου με την οποία ένα προϊόν 
νομίμως παρασκευάζεται και διατίθεται 
στο εμπόριο στο κράτος μέλος 
παραγωγής.
Ωστόσο, εφόσον η εφαρμογή των άλλων 
διατάξεων του παρόντος κανονισμού, 
ιδίως των προβλεπόμενων στο άρθρο 9, 
δεν επιτρέπει στους καταναλωτές του 
κράτους μέλους εμπορίας να γνωρίζουν 
την πραγματική φύση του τροφίμου και 
να το διακρίνουν από τα τρόφιμα με τα 
οποία θα μπορούσαν να το συγχέουν, η 
ονομασία του τροφίμου συνοδεύεται από 
άλλες περιγραφικές πληροφορίες οι 
οποίες αναγράφονται δίπλα σε αυτήν.
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η 
ονομασία του τροφίμου στο κράτος μέλος 
παραγωγής δεν χρησιμοποιείται στο 
κράτος μέλος εμπορίας όταν το τρόφιμο 
που φέρει αυτή την ονομασία απέχει 
τόσο, ως προς τη σύνθεση ή την 
παρασκευή του, από το τρόφιμο που είναι 
γνωστό υπό την ονομασία αυτή, ώστε οι 
διατάξεις του σημείου 1 δεν είναι 
επαρκείς για να εξασφαλίσουν την ορθή 
ενημέρωση των καταναλωτών στο 
κράτος μέλος εμπορίας.
3. Η προστατευόμενη ως διανοητική 
ιδιοκτησία ονομασία, η εμπορική ή η 
συνήθης ονομασία δεν είναι δυνατό να 
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αντικατασταθούν από την ονομασία του 
τροφίμου.
ΜΕΡΟΣ Β – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΡΟΦΙΜΟΥ
1. Η ονομασία του τροφίμου 
περιλαμβάνει ή συνοδεύεται από ενδείξεις 
της φυσικής κατάστασης του τροφίμου ή 
της ειδικής επεξεργασίας που έχει 
υποστεί (παραδείγματος χάριν: σε σκόνη, 
λυοφιλιωμένο, βαθείας/ταχείας 
κατάψυξης, συμπυκνωμένο, καπνιστό) σε 
κάθε περίπτωση που η παράλειψη αυτής 
της πληροφορίας θα μπορούσε να 
παραπλανήσει τον αγοραστή.
2. Τρόφιμα που έχουν υποβληθεί σε 
επεξεργασία με ιοντίζουσα ακτινοβολία 
φέρουν μια από τις ακόλουθες ενδείξεις:
«ακτινοβολημένο» ή «επεξεργασμένο με 
ιοντίζουσα ακτινοβολία».

Or. en

Αιτιολόγηση

Να μεταφερθεί στο άρθρο που αναφέρεται.

Τροπολογία 696
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος Β – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η ονομασία του τροφίμου στην 
επισήμανση οποιουδήποτε προϊόντος 
κρέατος, το οποίο έχει τη μορφή 
τεμαχίου, τεμαχίου με κόκαλο, φέτας, 
μερίδας ή σφάγιου ή παστού κρέατος 
περιλαμβάνει ένδειξη που αφορά:
(α) οποιοδήποτε πρόσθετο συστατικό 
προέρχεται από ζώο διαφορετικό από το 
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υπόλοιπο κρέας· και
(β) οποιοδήποτε πρόσθετο νερό στις εξής 
περιπτώσεις:
- στην περίπτωση του βραστού και ωμού 
κρέατος, ή του βραστού παστού κρέατος, 
οποιοδήποτε πρόσθετο νερό ισοδυναμεί 
με περισσότερο από το 5% του βάρους 
του προϊόντος
- στην περίπτωση του ωμού παστού 
κρέατος, οποιοδήποτε πρόσθετο νερό 
ισοδυναμεί με περισσότερο από το 10% 
του βάρους του προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. to chicken breast. In order not to mislead the consumers 
and in order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is
essential that such practice is declared.
This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Τροπολογία 697
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος B – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η ονομασία του τροφίμου στην 
επισήμανση οποιουδήποτε προϊόντος 
ψαριού, το οποίο έχει τη μορφή τεμαχίου, 
φιλέτου, φέτας ή μερίδας ψαριού 
περιλαμβάνει ένδειξη που αφορά:
(α) οποιοδήποτε πρόσθετο συστατικό 
φυτικής προέλευσης και ζωικής 
προέλευσης που δεν προέρχεται από 
ψάρι· και
(β) οποιοδήποτε πρόσθετο νερό 
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ισοδυναμεί με περισσότερο από το 5% 
του βάρους του προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. from fish. In order not to mislead the consumers and in 
order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.

This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Τροπολογία 698
John Bowis

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – μέρος C

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Κριτήρια σύνθεσης που έχουν ελεγχθεί 
βάσει ενός ημερήσιου μέσου όρου:

διαγράφεται

Περιεκ
τικότη
τα σε 
λιπαρά

Συνδετικός 
ιστός: 
αναλογία 
πρωτεΐνης 
κρέατος

- άπαχος κιμάς ≤ 7 % ≤ 12
- κιμάς μόνο 
από βοδινό 
κρέας

≤ 20 % ≤ 15

- κιμάς που 
περιέχει χοιρινό 
κρέας

≤ 30 % ≤ 18

- κιμάς από 
κρέας άλλων 
ειδών

≤ 25 % ≤ 15
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2. Κατά παρέκκλιση από τις απαιτήσεις που 
προβλέπονται στο παράρτημα ΙΙΙ τμήμα V 
κεφάλαιο IV του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
853/2004, στην επισήμανση αναφέρονται οι 
ακόλουθες φράσεις:
- «ποσοστό λιπαρών λιγότερο από ….»,
- «συνδετικός ιστός: αναλογία πρωτεΐνης 
κρέατος κάτω από …»
3. Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέψουν 
τη διάθεση στην εθνική αγορά τους κιμά ο 
οποίος δεν ικανοποιεί τα κριτήρια του σημείου 1 
του παρόντος μέρους, εφόσον ο κιμάς φέρει 
σήμα που δεν δύναται να συγχέεται με τα 
σήματα που προβλέπονται στο άρθρο 5 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
853/2004.

Or. en

Τροπολογία 699
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος Α – στοιχείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Μίγματα 
μπαχαρικών ή 
βοτάνων, όταν 
κανένα δεν 
υπερισχύει 
σημαντικά σε 
αναλογία κατά 
βάρος

Μπορούν να 
απαριθμούνται με 
άλλη σειρά, υπό 
τον όρο ότι ο 
κατάλογος 
συστατικών 
συνοδεύεται από 
έκφραση όπως 
«σε 
μεταβαλλόμενη 
αναλογία».

5. Μίγματα και 
παρασκευάσματ
α μπαχαρικών ή 
βοτάνων, όταν 
κανένα δεν 
υπερισχύει 
σημαντικά σε 
αναλογία κατά 
βάρος 

Μπορούν να 
απαριθμούνται με 
άλλη σειρά, υπό 
τον όρο ότι ο 
κατάλογος 
συστατικών 
συνοδεύεται από 
έκφραση όπως 
«σε 
μεταβαλλόμενη 
αναλογία».

Or. de

Αιτιολόγηση

Διατήρηση των υφιστάμενων κανόνων. Μέχρι στιγμής, καλύπτονταν επίσης τα παρασκευάσματα 
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από μπαχαρικά.

Τροπολογία 700
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος Β – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Συστατικά που ανήκουν σε μία από τις 
κατηγορίες τροφίμων που απαριθμούνται 
παρακάτω και είναι στοιχεία άλλου 
τροφίμου είναι δυνατόν να αναφέρονται 
μόνο με τον προσδιορισμό της κατηγορίας
αυτής. 

Η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει κατάλογο 
γενικών ονομασιών για τα πρόσθετα 
τροφίμων και τα ένζυμα, οι οποίες 
μπορούν να χρησιμοποιούνται αντί για τις 
ειδικές ονομασίες τους.  Το μέτρο αυτό, 
που αποσκοπεί 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. 
Συστατικά που ανήκουν σε μία από τις 
κατηγορίες τροφίμων που απαριθμούνται 
παρακάτω και είναι στοιχεία άλλου 
τροφίμου είναι δυνατόν να αναφέρονται 
μόνο με τον προσδιορισμό της κατηγορίας 
αυτής.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ορισμένα πρόσθετα τροφίμων έχουν πολύ μεγάλες και/ή τεχνικές ονομασίες που δεν παρέχουν 
πρόσθετες πληροφορίες στους καταναλωτές αλλά καταλαμβάνουν σημαντικό χώρο στην 
ετικέτα. Για τον λόγο αυτό δικαιολογείται η χρήση μικρότερων ή πιο γενικών ονομασιών.

Τροπολογία 701
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙ - Μέρος Β - παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Άμυλο κάθε 
είδους, φυσικό 

«Άμυλο» 4. Άμυλο κάθε 
είδους, φυσικό 

«Άμυλο»
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και 
τροποποιημένο με 
φυσική μέθοδο ή 
με ένζυμα

και 
τροποποιημένο με 
φυσική μέθοδο ή 
με ένζυμα, 
πεφρυγμένο ή 
δεξτροποιημένο 
άμυλο, 
τροποποιημένο 
άμυλο με όξινη ή 
αλκαλική 
επεξεργασία και 
λευκασμένο 
άμυλο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ονομασία τάξης "άμυλο" πρέπει να επεκταθεί με τη συμπερίληψη του πεφριγμένο ή
δεξτροποιημένου αμύλου, του τροποποιημένου αμύλου με όξινη ή αλκαλική επεξεργασία ή του
λευκασμένου αμύλου. Στην πράξη, οι ουσίες  αυτές χρησιμοποιούνται στην παρασκευή 
τροφίμων και πρέπει να μνημονεύονται σ τον κατάλογο των συστατικών. Ο οδηγία περί 
προσθέτων 95/2/ΕΚ τα εξαιρεί ρητά από το πεδίο εφαρμογής της.

Τροπολογία 702
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος Β – σημείο 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

17. Σκελετικοί μύες1 θηλαστικών και πτηνών που 
κρίνονται κατάλληλοι για ανθρώπινη κατανάλωση με 
φυσικά προσφυόμενο ιστό, όταν η συνολική 
περιεκτικότητα λιπαρών και συνδετικού ιστού δεν 
υπερβαίνει τις τιμές που αναφέρονται παρακάτω 
και όταν το κρέας αποτελεί συστατικό άλλου 
τροφίμου. Από τον παρόντα ορισμό εξαιρούνται τα 
προϊόντα που καλύπτονται από τον ορισμό 
«μηχανικά διαχωρισμένο κρέας».

«… κρέας» και οι ονομασίες2

ζωικών ειδών από τα οποία 
προέρχεται

                                               
1 Το διάφραγμα και οι μασητήρες περιλαμβάνονται στους σκελετικούς μύες, ενώ η καρδιά, η γλώσσα, οι 

μύες του κεφαλιού (εκτός των μασητήρων), οι μύες του καρπού, του ταρσού και της ουράς 
εξαιρούνται.

2 Για την επισήμανση στα αγγλικά, ο προσδιορισμός αυτός μπορεί να αντικατασταθεί από τη γενική 
ονομασία των συστατικών για τα εν λόγω ζωικά είδη.
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Μέγιστες περιεκτικότητες λιπαρών και συνδετικού 
ιστού για συστατικά που προσδιορίζονται με τον 
όρο «… κρέας»
Είδος Λιπ

ώδη
ς 
ιστό
ς 
(%)

Συνδετικό
ς ιστός1

(%)

Θηλαστικά (εκτός των 
κουνελιών και των 
χοιροειδών) και 
μίγματα ειδών όπου 
επικρατούν τα 
θηλαστικά

25 25

Χοιροειδή 30 25
Πτηνά και κουνέλια 15 10
Εάν υπάρχει υπέρβαση των μέγιστων ορίων αλλά 
ικανοποιούνται όλα τα άλλα κριτήρια για τον 
ορισμό του «κρέατος», η περιεκτικότητα σε «… 
κρέας» πρέπει να προσαρμοστεί προς τα κάτω και 
στον κατάλογο συστατικών πρέπει να αναφέρεται, 
εκτός από τον όρο «… κρέας», η παρουσία λιπαρών 
ή/και συνδετικού ιστού.

Τροπολογία

17. Σκελετικοί μύες2 θηλαστικών και πτηνών που 
κρίνονται κατάλληλοι για ανθρώπινη κατανάλωση με 
φυσικά προσφυόμενο ιστό, όταν το κρέας αποτελεί 
συστατικό άλλου τροφίμου.  Από τον παρόντα 
ορισμό εξαιρούνται τα προϊόντα που καλύπτονται 
από τον ορισμό «μηχανικά διαχωρισμένο κρέας».

«… κρέας» και οι ονομασίες3

ζωικών ειδών από τα οποία 
προέρχεται, και στη συνέχεια η 
φράση 'του οποίου' και το 
συνολικό ποσοστό λιπαρών και 
συνδετικού ιστού (σε %)

Or. en

                                               
1 Η περιεκτικότητα σε συνδετικό ιστό υπολογίζεται με βάση την αναλογία μεταξύ της περιεκτικότητας 

σε κολλαγόνα και της περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες κρέατος. Ως περιεκτικότητα σε κολλαγόνα 
θεωρείται η περιεκτικότητα σε υδροξυπρολίνη πολλαπλασιασμένη με το συντελεστή 8.

2 Το διάφραγμα και οι μασητήρες περιλαμβάνονται στους σκελετικούς μύες, ενώ η καρδιά, η γλώσσα, οι 
μύες του κεφαλιού (εκτός των μασητήρων), οι μύες του καρπού, του ταρσού και της ουράς 
εξαιρούνται.

3 Για την επισήμανση στα αγγλικά, ο προσδιορισμός αυτός μπορεί να αντικατασταθεί από τη γενική 
ονομασία των συστατικών για τα εν λόγω ζωικά είδη.
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Αιτιολόγηση

Είναι απαράδεκτο τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που αποτελούνται κατά έως και 55% από 
λίπος και συνδετικούς ιστούς να μπορούν να επισημαίνονται ως 'κρέας'. Το ποσοστό λίπους και 
συνδετικού ιστού θα πρέπει ως εκ τούτου να αναγράφεται πάντα στον κατάλογο των 
συστατικών.

Τροπολογία 703
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος Β – σημείο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

18. Όλα τα 
είδη προϊόντων 
που καλύπτονται 
από τον ορισμό 
για το 
«μηχανικώς 
διαχωρισμένο 
κρέας».

«μηχανικώς 
διαχωρισμένο 
κρέας» και οι 
ονομασίες (3) 
ζωικών ειδών από 
τα οποία 
προέρχεται

18. Όλα τα 
είδη προϊόντων 
που καλύπτονται 
από τον ορισμό 
για το 
«μηχανικώς 
διαχωρισμένο 
κρέας».

«… κρέας» και οι 
ονομασίες 
ζωικών ειδών από 
τα οποία 
προέρχεται, και 
στη συνέχεια η 
φράση 'του 
οποίου' και το 
συνολικό 
ποσοστό λιπαρών 
και συνδετικού 
ιστού (σε %)

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι απαράδεκτο τα προϊόντα ζωικής προέλευσης που αποτελούνται κατά έως και 55% από 
λίπος και συνδετικούς ιστούς να μπορούν να επισημαίνονται ως 'κρέας'. Το ποσοστό λίπους και 
συνδετικού ιστού θα πρέπει ως εκ τούτου να αναγράφεται πάντα στον κατάλογο των 
συστατικών.

Τροπολογία 704
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος Γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα πρόσθετα τροφίμων και ένζυμα, εκτός Τα πρόσθετα τροφίμων και ένζυμα, εκτός 
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αυτών που ορίζονται στο άρθρο 21 
στοιχείο β), που ανήκουν σε μια από τις 
κατηγορίες που απαριθμούνται στο παρόν 
μέρος πρέπει να προσδιορίζονται με την 
ονομασία της εν λόγω κατηγορίας, 
ακολουθούμενη από την ειδική ονομασία 
τους ή, όπου ενδείκνυται, τον αριθμό ΕΚ. 
Στην περίπτωση που ένα συστατικό ανήκει 
σε πλείονες κατηγορίες, αναγράφεται 
εκείνη που αντιστοιχεί στην κύρια 
λειτουργία του μέσα στο συγκεκριμένο 
τρόφιμο. Ωστόσο, ο προσδιορισμός 
«τροποποιημένο άμυλο» πρέπει να 
συνοδεύεται πάντοτε από την ένδειξη της 
ειδικής φυτικής προέλευσής του, όταν το 
συστατικό αυτό ενδέχεται να περιέχει 
γλουτένιο.

αυτών που ορίζονται στο άρθρο 21 
στοιχείο β), που ανήκουν σε μια από τις 
κατηγορίες που απαριθμούνται στο παρόν 
μέρος πρέπει να προσδιορίζονται με την 
ονομασία της εν λόγω κατηγορίας, 
ακολουθούμενη από την ειδική ονομασία 
τους  ή όπου είναι διαθέσιμη με την κοινή 
ή γενική ονομασία τους ή, όπου 
ενδείκνυται, τον αριθμό ΕΚ. Στην 
περίπτωση που ένα συστατικό ανήκει σε 
πλείονες κατηγορίες, αναγράφεται εκείνη 
που αντιστοιχεί στην κύρια λειτουργία του 
μέσα στο συγκεκριμένο τρόφιμο.

Or. en

Αιτιολόγηση

In order to simplify ingredients list and to increase their legibility, the use of common and 
generic names in order to indicate additives should be possible:

Examples: 
“ascorbate” instead of one or more of the following specific names like “sodium ascorbate”, 
“potassium ascorbate”, “calcium ascorbat”. or

“Diphosphate(s)”) or even simply “Phosphate(s), instead of one or more of the following 
specific names: Disodium diphosphate, Trisodium diphosphate, Tetrasodium diphosphate, 
Dipotassium diphosphate, Tetrapotassium diphosphate, Dicalcium diphosphate, Calcium 
dihydrogen diphosphate.

According to the law, allergens have to be labelled with their specific origin, regardless 
where they come from (e.g. additives). Therefore, the indication foreseen for “modified 
starch” is not necessary anymore and should be deleted.

Τροπολογία 705
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – part C – list

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέσο οξίνισης Μέσο οξίνισης
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Διορθωτικό οξύτητας Διορθωτικό οξύτητας
Αντισυσσωματωτικό Αντισυσσωματωτικό
Αντιαφριστικό Αντιαφριστικό
Αντιοξειδωτικό Αντιοξειδωτικό
Διογκωτικό Διογκωτικό
Χρωστικό Χρωστικό
Γαλακτωματοποιητής Γαλακτωματοποιητής
Αλάτι τήξεως1 Αλάτι τήξεως2

Ένζυμα*
Σκληρυντικό Σκληρυντικό
Ενισχυτικό γεύσης Ενισχυτικό γεύσης
Βελτιωτικό αλεύρων Βελτιωτικό αλεύρων
Πηκτωματοποιητής Πηκτωματοποιητής
Υλικό επικάλυψης Υλικό επικάλυψης
Υγροσκοπικό μέσο Υγροσκοπικό μέσο
Τροποποιημένο άμυλο3 Τροποποιημένο άμυλο4

Συντηρητικό Συντηρητικό
Προωστικό αέριο Προωστικό αέριο
Διογκωτικό ζύμης Διογκωτικό ζύμης
Σταθεροποιητής Σταθεροποιητής
Γλυκαντικό Γλυκαντικό
Πυκνωτικό μέσο Πυκνωτικό μέσο

* Δεν απαιτείται ένδειξη της ειδικής 
ονομασίας ή του αριθμού ΕΚ.

Or. en

Αιτιολόγηση

The new enzymes legislation (expected to be published in the Official Journal at the end of 
2008 /beginning 2009) does not yet define the name. The Enzymes Manufacturers 
Association, AMFEP, estimates the positive list to be finalised in 2020). Enzymes having a 
technological function in the final food (i.e. they are not processing aids) will have to fulfil the 
same obligations as additives and shall be labelled accordingly. The generic name "enzymes" 
will adequately inform consumers on the product. This approach is not unique as it is already 
applied since years for modified starches. Enzymes are used in a wide range of applications 
in the first and second transformation processes, but also in intermediate products. This 
includes bakery ingredients like flour mixes,bread improvers and bread mixes.

                                               
1 Μόνο για τα τηγμένα τυριά και τα προϊόντα με βάση το τετηγμένο τυρί.
2 Μόνο για τα τηγμένα τυριά και τα προϊόντα με βάση το τετηγμένο τυρί.
3 Δεν απαιτείται ένδειξη της ειδικής ονομασίας ή του αριθμού ΕΚ.
4 Δεν απαιτείται ένδειξη της ειδικής ονομασίας ή του αριθμού ΕΚ.
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Τροπολογία 706
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – Μέρος Γ - κατάλογος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέσο οξίνισης Μέσο οξίνισης
Διορθωτικό οξύτητας Διορθωτικό οξύτητας

Αντισυσσωματωτικό Αντισυσσωματωτικό
Αντιαφριστικό Αντιαφριστικό

Αντιοξειδωτικό Αντιοξειδωτικό
Διογκωτικό Διογκωτικό

Χρωστικό Χρωστικό
Γαλακτωματοποιητής Γαλακτωματοποιητής

Αλάτι τήξεως1 Αλάτι τήξεως2

Σκληρυντικό Σκληρυντικό

Ενισχυτικό γεύσης Ενισχυτικό γεύσης
Βελτιωτικό αλεύρων Βελτιωτικό αλεύρων

Πηκτωματοποιητής Πηκτωματοποιητής
Υλικό επικάλυψης Υλικό επικάλυψης

Υγροσκοπικό μέσο Υγροσκοπικό μέσο
Τροποποιημένο άμυλο3 Τροποποιημένο άμυλο4

Εκχύλιμα κυτταρίνης*
Συντηρητικό Συντηρητικό

Προωστικό αέριο Προωστικό αέριο
Διογκωτικό ζύμης Διογκωτικό ζύμης

Σταθεροποιητής Σταθεροποιητής
Γλυκαντικό Γλυκαντικό

Πυκνωτικό μέσο Πυκνωτικό μέσο
_____

                                               
1 Μόνο για τα τηγμένα τυριά και τα προϊόντα με βάση το τετηγμένο τυρί.
2 Μόνο για τα τηγμένα τυριά και τα προϊόντα με βάση το τετηγμένο τυρί.
3 Δεν απαιτείται ένδειξη της ειδικής ονομασίας ή του αριθμού ΕΚ.
4 Δεν απαιτείται ένδειξη της ειδικής ονομασίας ή του αριθμού ΕΚ.
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* Δεν απαιτείται ένδειξη της ειδικής ονομασίας ή 
του αριθμού ΕΚ.

Or. de

Αιτιολόγηση

Nach europöischem Recht muss nicht bei allen in Lebenmitteln genutzten, künstlich 
hergestellten Stabilisatoren die entsprechende E-Nummer auf der Verpackung gennant 
werden, sondern nur der generische Name. bei  Da E-Nummern bei Verbrauchern teilweise 
einen negativen Ruf haben, führt diese Ungleichbehandlung zu Wettbewerbsverzerrungen. Es 
sollte daher geregelt werden, dass auch alle Celulosederivate ('Celluloseextrakt"), die als 
Stabilisatoren, Bindemittel und Fett- und Glutenersatz in Lebensmitteln verwendet werden, 
mit ihrem generischen generischen Namen aufgeführt genannt werden können.

Τροπολογία 707
John Bowis

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – μέρος Δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Τα αρτύματα αναφέρονται με τον όρο 
«άρτυμα(-ύματα)» ή με ειδικότερη 
ονομασία ή περιγραφή της αρτυματικής 
ουσίας.

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2, 
τα αρτύματα αναφέρονται με τους όρους

- «αρτύματα» ή με ειδικότερη ονομασία ή 
περιγραφή της αρτυματικής ουσίας, εάν 
το αρτυματικό συστατικό περιέχει 
αρωματικές ύλες, όπως ορίζονται στο 
άρθρο (3), παράγραφος 2, στοιχεία β), γ), 
δ), ε), στ), ζ) και η) του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1334/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
16ης Δεκεμβρίου 2008 για αρωματικές 
ύλες και ορισμένα συστατικά τροφίμων 
με αρωματικές ιδιότητες που 
χρησιμοποιούνται εντός και επί των 
τροφίμων (*)· 

2. Η κινίνη ή/και η καφεΐνη που 
χρησιμοποιείται ως άρτυμα στην 
παραγωγή ή την παρασκευή τροφίμου 

- "άρτυμα(-ύματα) καπνιστών 
τροφίμων", ή  "άρτυμα(-ύματα) 
καπνιστών τροφίμων που παράγεται(-
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αναφέρεται με την ονομασία της στον 
κατάλογο συστατικών αμέσως μετά τον 
όρο «αρτύματα».

ονται) από "τρόφιμο(-α) ή κατηγορία  
τροφίμων ή πηγή(-ές)""(π.χ. άρτυμα 
καπνιστών τροφίμων που παράγεται από 
οξιά), εάν το αρτυματικό συστατικό 
περιέχει αρωματικές ύλες, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 3, παράγραφος 2, 
στοιχείο στ) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1334/2008 και προσδίδει καπνιστό άρωμα 
στο τρόφιμο. 

3. Η λέξη «φυσικό» ή κάθε άλλη λέξη που 
ουσιαστικά έχει την ίδια έννοια, μπορεί 
να χρησιμοποιείται μόνον για αρτύματα 
στις οποίες το αρτυματικό συστατικό 
περιέχει αποκλειστικά αρτυματικές 
ουσίες όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχείο β) σημείο i) της 
οδηγίας 88/388/ΕΟΚ ή/και αρτυματικά 
παρασκευάσματα όπως αυτά ορίζονται 
στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) 
της εν λόγω οδηγίας.

2. Ο όρος "φυσικό" για την περιγραφή 
των αρτυμάτων χρησιμοποιείται 
σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 1334/2008.

4. Σε περίπτωση που η ονομασία του 
αρτύματος περιέχει αναφορά στη φύση ή 
στη φυτική ή ζωική προέλευση των 
ουσιών που χρησιμοποιήθηκαν, ο όρος 
«φυσικό» ή οποιαδήποτε άλλη έκφραση 
με την ίδια ουσιαστικά έννοια, μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μόνον εφόσον το 
αρωματικό συστατικό έχει απομονωθεί, 
με κατάλληλες φυσικές μεθόδους ή με 
ενζυματικές ή μικροβιολογικές μεθόδους 
ή με παραδοσιακές μεθόδους 
παρασκευής τροφίμων. αποκλειστικά και 
μόνον, ή σχεδόν αποκλειστικά, από το
αντίστοιχο τρόφιμο ή την αντίστοιχη 
πηγή αρτυματικών υλών.

3. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 
6 του άρθρου 16 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1334/2008, ο όρος "φυσική(-ές) 
αρτυματική (-ες) ύλη(-ες)" μπορεί επίσης 
να χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις στις 
οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις των 
παραγράφων 4 ή 5 του εν λόγω άρθρου.

____
(*) ΕΕ L 354 της 31.12.2008, σ. 34.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση θα πρέπει να εναρμονιστεί με τον πρόσφατα δημοσιευθέντα κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1334/2008, με τον οποίο θεσπίζονται κανόνες για τον ορισμό των αρωματικών υλών.  Ωστόσο, 
ονομασίες όπως "φυσικό άρωμα φράουλας με άλλα φυσικά αρώματα" είναι μεγάλες: θα πρέπει 
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να παρασχεθεί στις εταιρείες η ευελιξία να χρησιμοποιούν την συντομότερη ονομασία "φυσικό 
άρωμα", εφόσον το επιθυμούν.

Τροπολογία 708
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – τίτλος και παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ

1. Η καθαρή ποσότητα δεν είναι 
υποχρεωτική στην περίπτωση τροφίμων:

1. Η καθαρή ποσότητα δεν είναι 
υποχρεωτική στην περίπτωση τροφίμων:

(α) τα οποία υπόκεινται σε σημαντικές 
απώλειες του όγκου ή τους βάρους τους 
και που πωλούνται με το κομμάτι ή 
ζυγίζονται ενώπιον του αγοραστή· ή

(α) τα οποία υπόκεινται σε σημαντικές 
απώλειες του όγκου ή τους βάρους τους 
και που πωλούνται με το κομμάτι ή 
ζυγίζονται ενώπιον του αγοραστή· ή

(β) των οποίων η καθαρή ποσότητα είναι 
μικρότερη από 5 γραμμάρια ή 5 
χιλιοστόλιτρα· η διάταξη αυτή δεν 
εφαρμόζεται, ωστόσο, στην περίπτωση των 
μπαχαρικών και των βοτάνων.

(β) των οποίων η καθαρή ποσότητα είναι 
μικρότερη από 5 γραμμάρια ή 5 
χιλιοστόλιτρα· η διάταξη αυτή δεν 
εφαρμόζεται, ωστόσο, στην περίπτωση των 
μπαχαρικών και των βοτάνων.

(γ) συμπυκνωμένες σούπες, ζωμοί, 
σάλτσες, αρτύματα και σάλτσες για 
σαλάτα, που επισημαίνονται με τον όγκο 
του έτοιμου προς χρήση προϊόντος σε 
λίτρα ή χιλιοστόλιτρα·
(δ) προσυσκευασμένα προϊόντα με
τεχνητή ζύμη και μαγιά αρτοποιίας που
επισημαίνονται με το βάρος του αλευριού, 
για την επεξεργασία των οποίων η 
ποσότητα είναι επαρκής και μετά την 
προβλέψιμη περίοδο αποθήκευσης στο 
σύστημα εμπορίας·
(ε) προσυσκευασμένα προϊόντα με σκόνη
αγγλικής κρέμας και συναφή προϊόντα· 
αποξηραμένα προϊόντα για πουρέδες, 
μπουλέτες και συναφείς γαρνιτούρες, που 
επισημαίνονται με την ποσότητα του 
υγρού που απαιτείται για την παρασκευή 
τους.
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Αιτιολόγηση

Οι προσθήκες χρησιμεύουν στο να διαφυλαχθεί η υφιστάμενη κατάσταση του δικαίου. Στην
περίπτωση των ομάδων προϊόντων που αναφέρονται εδώ, η αναφορά της ποσότητας του
τελικού προϊόντος είναι η σημαντικότερη πληροφορία για τους καταναλωτές, για παράδειγμα 
στις σούπες, τις σάλτσες ή τα άλλα προϊόντα που απαριθμούνται. Από την άλλη πλευρά, όταν
κανείς αποφασίζει αν θα αγοράσει ή όχι ένα τέτοιο προϊόν, δεν είναι απαραίτητο να γνωρίζει 
ποια ποσότητα αρχικής σούπας ή μίγματος σάλτσας απαιτείται για να παραχθεί αυτή η τελική 
ποσότητα.

Τροπολογία 709
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η καθαρή ποσότητα δεν είναι 
υποχρεωτική στην περίπτωση τροφίμων:

1. Η καθαρή ποσότητα δεν είναι 
υποχρεωτική στην περίπτωση τροφίμων:

(α) τα οποία υπόκεινται σε σημαντικές 
απώλειες του όγκου ή τους βάρους τους 
και που πωλούνται με το κομμάτι ή 
ζυγίζονται ενώπιον του αγοραστή· ή

(α) τα οποία υπόκεινται σε σημαντικές 
απώλειες του όγκου ή τους βάρους τους 
και που πωλούνται με το κομμάτι ή 
ζυγίζονται ενώπιον του αγοραστή· ή

(β) των οποίων η καθαρή ποσότητα 
είναι μικρότερη από 5 γραμμάρια ή 5 
χιλιοστόλιτρα· η διάταξη αυτή δεν 
εφαρμόζεται, ωστόσο, στην περίπτωση των 
μπαχαρικών και των βοτάνων.

(β) των οποίων η καθαρή ποσότητα 
είναι μικρότερη από 5 γραμμάρια ή 5 
χιλιοστόλιτρα· η διάταξη αυτή δεν 
εφαρμόζεται, ωστόσο, στην περίπτωση των 
μπαχαρικών και των βοτάνων.

(γ) των οποίων η καθαρή ποσότητα 
είναι μικρότερη από 50 γραμμάρια, για τα 
προϊόντα ζαχαροπλαστικής, τη σοκολάτα 
και άλλα προϊόντα που έχουν ως βάση το 
κακάο και τα προϊόντα που έχουν ως 
βάση τα αμύγδαλα ή τα καρύδια ή άλλους 
ελαιούχους σπόρους·
(δ) των οποίων η καθαρή ποσότητα 
είναι μικρότερη από 100 γραμμάρια για 
τα μπισκότα, τα κέικ και άλλα εκλεκτά 
αρτοσκευάσματα·
(ε) και με την επιφύλαξη της ειδικής 
κοινοτικής νομοθεσίας.
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Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, μια σειρά χωρών παρέχουν εθνικό καθεστώς παρέκκλισης από την ένδειξη 
της καθαρής ποσότητας (π.χ. η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, το ΗΒ) Εάν τούτο δεν είναι 
πλέον δυνατό, στο παράρτημα πρέπει να οριστούν τα 50 και τα 100 γραμμάρια ως ο 
χαμηλότερος κοινός παρονομαστής.

Τροπολογία 710
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η καθαρή ποσότητα δεν είναι 
υποχρεωτική στην περίπτωση τροφίμων:

1. Η καθαρή ποσότητα δεν είναι 
υποχρεωτική στην περίπτωση τροφίμων:

(α) τα οποία υπόκεινται σε σημαντικές 
απώλειες του όγκου ή τους βάρους τους 
και που πωλούνται με το κομμάτι ή 
ζυγίζονται ενώπιον του αγοραστή· ή

(α) τα οποία υπόκεινται σε σημαντικές 
απώλειες του όγκου ή τους βάρους τους 
και που πωλούνται με το κομμάτι ή 
ζυγίζονται ενώπιον του αγοραστή· ή

(β) των οποίων η καθαρή ποσότητα 
είναι μικρότερη από 5 γραμμάρια ή 5 
χιλιοστόλιτρα· η διάταξη αυτή δεν 
εφαρμόζεται, ωστόσο, στην περίπτωση των 
μπαχαρικών και των βοτάνων.

(β) των οποίων η καθαρή ποσότητα 
είναι μικρότερη από 5 γραμμάρια ή 5 
χιλιοστόλιτρα· η διάταξη αυτή δεν 
εφαρμόζεται, ωστόσο, στην περίπτωση των 
μπαχαρικών και των βοτάνων.

(γ) των οποίων η καθαρή ποσότητα 
είναι μικρότερη από 50 γραμμάρια, για τα 
προϊόντα ζαχαροπλαστικής, τη σοκολάτα 
και άλλα προϊόντα που έχουν ως βάση το 
κακάο και τα προϊόντα που έχουν ως 
βάση τα αμύγδαλα ή τα καρύδια ή άλλους 
ελαιούχους σπόρους·
(δ) των οποίων η καθαρή ποσότητα 
είναι μικρότερη από 100 γραμμάρια για 
τα μπισκότα, τα κέικ και άλλα εκλεκτά 
αρτοσκευάσματα·
(ε) και με την επιφύλαξη της ειδικής 
κοινοτικής νομοθεσίας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, μια σειρά χωρών παρέχουν εθνικό καθεστώς παρέκκλισης από την ένδειξη 
της καθαρής ποσότητας (π.χ. η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, το ΗΒ) Εάν τούτο δεν είναι 
πλέον δυνατό, στο παράρτημα πρέπει να οριστούν τα 50 και τα 100 γραμμάρια ως ο 
χαμηλότερος κοινός παρονομαστής.

Τροπολογία 711
John Bowis

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η καθαρή ποσότητα δεν είναι 
υποχρεωτική στην περίπτωση τροφίμων:

1. Η καθαρή ποσότητα δεν είναι 
υποχρεωτική στην περίπτωση τροφίμων:

(α) τα οποία υπόκεινται σε σημαντικές 
απώλειες του όγκου ή τους βάρους τους 
και που πωλούνται με το κομμάτι ή
ζυγίζονται ενώπιον του αγοραστή· ή

(α) τα οποία υπόκεινται σε σημαντικές 
απώλειες του όγκου ή τους βάρους τους· 

(αα) που πωλούνται με το κομμάτι· 
(αβ) που ζυγίζονται ενώπιον του 
αγοραστή· ή

(β) των οποίων η καθαρή ποσότητα 
είναι μικρότερη από 5 γραμμάρια ή 5 
χιλιοστόλιτρα· η διάταξη αυτή δεν 
εφαρμόζεται, ωστόσο, στην περίπτωση των 
μπαχαρικών και των βοτάνων.

(β) των οποίων η καθαρή ποσότητα 
είναι μικρότερη από 10 γραμμάρια ή 10 
χιλιοστόλιτρα· η διάταξη αυτή δεν 
εφαρμόζεται, ωστόσο, στην περίπτωση των 
μπαχαρικών και των βοτάνων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ελάχιστη καθαρή ποσότητα είναι υπερβολικά μικρή για πολλά τρόφιμα· για παράδειγμα, μια 
μικρή ποσότητα φουντουκιών σε μια πλάκα σοκολάτας μπορεί να κάνει το προϊόν υπέρβαρο.  
Προτείνουμε το ελάχιστο βάρος να ανέρχεται σε 10 γραμμάρια (όγκος 10cm3). 
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Τροπολογία 712
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η καθαρή ποσότητα δεν είναι 
υποχρεωτική στην περίπτωση τροφίμων:

1. Η καθαρή πλήρης ποσότητα δεν είναι 
υποχρεωτική στην περίπτωση τροφίμων:

(α) τα οποία υπόκεινται σε σημαντικές 
απώλειες του όγκου ή τους βάρους τους 
και που πωλούνται με το κομμάτι ή 
ζυγίζονται ενώπιον του αγοραστή· ή

(α) τα οποία υπόκεινται σε σημαντικές 
απώλειες του όγκου ή τους βάρους τους 
και που πωλούνται με το κομμάτι ή 
ζυγίζονται ενώπιον του αγοραστή· ή

(β) των οποίων η καθαρή ποσότητα είναι 
μικρότερη από 5 γραμμάρια ή 5 
χιλιοστόλιτρα· η διάταξη αυτή δεν 
εφαρμόζεται, ωστόσο, στην περίπτωση των 
μπαχαρικών και των βοτάνων.

(β) των οποίων η καθαρή πλήρης 
ποσότητα είναι μικρότερη από 5 
γραμμάρια ή 5 χιλιοστόλιτρα· η διάταξη 
αυτή δεν εφαρμόζεται, ωστόσο, στην 
περίπτωση των μπαχαρικών και των 
βοτάνων.

(γ) για τις οποίες ορίζονται εξαιρέσεις σε 
άλλες νομικές διατάξεις.

Or. de

Αιτιολόγηση

Γλωσσική τροποποίηση που τηρεί την τροπολογία που χρησιμοποιείται μέχρι στιγμής στο
γερμανικό κείμενο της οδηγίας για τη σήμανση 2000/13/ΕΚ ("Καθαρή πλήρης ποσότητα").

Σχετικά με το στοιχείο (γ): γίνεται αναφορά στο ά ρθρο 2, παράγραφος 2 της οδηγίας 
2001/111/ΕΚ σχετικά με τα σάκχαρα (εξαίρεση προϊόντων που ζυγίζουν λιγότερο από 20 g). 
Επομένως, στην παράγραφο 3 πρέπει να γίνεται σαφές ότι παρόμοιες ειδικές διατάξεις 
παραμένουν σε ισχύ.

Τροπολογία 713
John Bowis

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VIII – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η καθαρή ποσότητα ενός τροφίμου 
καθορίζεται σύμφωνα με τις κοινοτικές 
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διατάξεις, ή, σε περίπτωση απουσίας 
τους, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι η συνοχή με το άρθρο 24.

Τροπολογία 714
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙΙΙ – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν ένα στερεό τρόφιμο 
παρουσιάζεται μέσα σε υγρό καλύψεως, 
αναγράφεται και το καθαρό στραγγισμένο 
βάρος του τροφίμου αυτού.

5. Όταν ένα στερεό τρόφιμο 
παρουσιάζεται μέσα σε υγρό καλύψεως, 
αναγράφεται και το καθαρό στραγγισμένο 
βάρος του τροφίμου αυτού. Η τιμή ανά 
χιλιόγραμμο που αφορά το αντίστοιχο 
τρόφιμο βασίζεται αποκλειστικά στο 
καθαρό στραγγισμένο βάρος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διάταξη που αποσκοπεί στην αποφυγή της παραπλάνησης των καταναλωτών όσον αφορά την 
τιμή που αναγράφεται στην ετικέτα.

Τροπολογία 715
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙΙΙ – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν ένα στερεό τρόφιμο 
παρουσιάζεται μέσα σε υγρό καλύψεως, 
αναγράφεται και το καθαρό στραγγισμένο 

5. Όταν ένα στερεό τρόφιμο 
παρουσιάζεται μέσα σε υγρό καλύψεως, 
αναγράφεται και το καθαρό στραγγισμένο 



PE418.220v01-00 58/86 AM\762309EL.doc

EL

βάρος του τροφίμου αυτού. βάρος του τροφίμου αυτού κατά την ώρα 
της συσκευασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το καθαρό βάρος των στερεών τροφίμων που βρίσκονται σε υγρό καλύψεως μεταβάλλεται από 
την στιγμή της παραγωγή έως την πώληση στον καταναλωτή λόγω της συνήθους 
αλληλεπίδρασης μεταξύ του στερεού τροφίμου και του υγρού καλύψεως. Η κλίμακα της 
μεταβολής του καθαρού βάρους εξαρτάται από διάφορες συνθήκες πχ. τον χρόνο, τη 
θερμοκρασία και τις συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης. Για αυτόν τον λόγο η αναγραφή 
του καθαρού βάρους πρέπει να αφορά την ώρα της κατασκευής, όπου ο παραγωγός του 
τροφίμου είναι απόλυτα υπεύθυνος για το προϊόν και είναι σε θέση να παράσχει σωστά στοιχεία 
όσον αφορά το καθαρό βάρος.

Τροπολογία 716
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙΙΙ – παράγραφος 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Όταν ένα στερεό τρόφιμο 
παρουσιάζεται μέσα σε υγρό καλύψεως, 
αναγράφεται και το καθαρό στραγγισμένο 
βάρος του τροφίμου αυτού.

5. Όταν ένα στερεό τρόφιμο 
παρουσιάζεται μέσα σε υγρό καλύψεως, 
αναγράφεται και το καθαρό στραγγισμένο 
βάρος του τροφίμου αυτού κατά την ώρα 
της συσκευασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το καθαρό βάρος των στερεών τροφίμων που βρίσκονται σε υγρό καλύψεως μεταβάλλεται από 
την στιγμή της παραγωγή έως την πώληση στον καταναλωτή λόγω της συνήθους 
αλληλεπίδρασης μεταξύ του στερεού τροφίμου και του υγρού καλύψεως. Η κλίμακα της 
μεταβολής του καθαρού βάρους εξαρτάται από διάφορες συνθήκες πχ. τον χρόνο, τη 
θερμοκρασία και τις συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης. Για αυτόν τον λόγο η αναγραφή 
του καθαρού βάρους πρέπει να αφορά την ώρα της κατασκευής, όπου ο παραγωγός του 
τροφίμου είναι απόλυτα υπεύθυνος για το προϊόν και είναι σε θέση να παράσχει σωστά στοιχεία 
όσον αφορά το καθαρό βάρος.
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Τροπολογία 717
John Bowis

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IX – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ 
ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναγραφή της ημερομηνίας είναι ζήτημα γύρω από το οποίο επικρατεί σύγχυση - από την 
άποψη του ποιες ημερομηνίες θα πρέπει να εφαρμόζονται για ποια τρόφιμα.  Η προτεινόμενη 
τροπολογία έχει στόχο να απλοποιήσει την πρόταση και κατά συνέπεια να βοηθήσει τις 
επιχειρήσεις τροφίμων να εφαρμόσουν με ορθό τρόπο κατάλληλη επισήμανση ημερομηνίας. 

Τροπολογία 718
John Bowis

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IX – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ημερομηνία ελάχιστης 
διατηρησιμότητας αναγράφεται ως εξής:

1. Η επισήμανση ημερομηνίας
αναγράφεται ως εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναγραφή της ημερομηνίας είναι ζήτημα γύρω από το οποίο επικρατεί σύγχυση - από την 
άποψη του ποιες ημερομηνίες θα πρέπει να εφαρμόζονται για ποια τρόφιμα.  Η προτεινόμενη 
τροπολογία έχει στόχο να απλοποιήσει την πρόταση και κατά συνέπεια να βοηθήσει τις 
επιχειρήσεις τροφίμων να εφαρμόσουν με ορθό τρόπο κατάλληλη επισήμανση ημερομηνίας. 
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Τροπολογία 719
John Bowis

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IX – παράγραφος 1 – στοιχείο d – introduction

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) Με την επιφύλαξη των κοινοτικών 
διατάξεων σχετικά με άλλες ενδείξεις της 
ημερομηνίας, η ένδειξη της ημερομηνίας 
διατηρησιμότητας δεν απαιτείται:

(δ) Με την επιφύλαξη των κοινοτικών 
διατάξεων σχετικά με άλλες ενδείξεις της 
ημερομηνίας, η ένδειξη της επισήμανσης 
ημερομηνίας δεν απαιτείται:

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναγραφή της ημερομηνίας είναι ζήτημα γύρω από το οποίο επικρατεί σύγχυση - από την 
άποψη του ποιες ημερομηνίες θα πρέπει να εφαρμόζονται για ποια τρόφιμα.  Η προτεινόμενη 
τροπολογία έχει στόχο να απλοποιήσει την πρόταση και κατά συνέπεια να βοηθήσει τις 
επιχειρήσεις τροφίμων να εφαρμόσουν με ορθό τρόπο κατάλληλη επισήμανση ημερομηνίας. 

Τροπολογία 720
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IX – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

για τα προϊόντα αρτοποιίας και 
ζαχαροπλαστικής τα οποία, από τη φύση 
τους, καταναλώνονται συνήθως μέσα σε 
είκοσι τέσσερις ώρες από την παρασκευή 
τους·

- για τα προϊόντα αρτοποιίας και 
ζαχαροπλαστικής εφόσον πωλούνται 
συνήθως μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες 
από την παρασκευή τους·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η προθεσμία που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι της πώλησης και όχι της κατανάλωσης από τον
καταναλωτή, η οποία δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί.
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Τροπολογία 721
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IX – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ α) η ημερομηνία "ανάλωσης πριν από" 
αναγράφεται σε κάθε προσυσκευασμένη 
ατομική μερίδα 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι ατομικές μερίδες είναι δυνατόν να διαχωριστούν από τη συσκευασία ή από
την παρτίδα με την οποία πουλήθηκαν, είναι απαραίτητο και υποχρεωτικό κάθε μερίδα που 
μπορεί να αποσπαστεί να αναγράφει την ημερομηνία "ανάλωσης πριν από".

Τροπολογία 722
Péter Olajos

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI – part A – title

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ 
ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΕΝΗΛΙΚΕΣ)

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ (ΕΝΗΛΙΚΕΣ)

Or. en

Αιτιολόγηση

Επεξήγηση συντακτικού χαρακτήρα.
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Τροπολογία 723
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI – Μέρος Α – παράγραφος 1 - πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βιταμίνη A (µg) 800 Βιταμίνη A (µg) 800
Βιταμίνη D (µg) 5 Βιταμίνη D (µg) 5

Βιταμίνη E (mg) 10 Βιταμίνη E (mg) 12
Βιταμίνη Κ (µg) 75

Βιταμίνη C (mg) 60 Βιταμίνη C (mg) 80
Θειαμίνη (mg) 1,4 Βιταμίνη B1 (mg) 1,1
Ριβοφλαβίνη 

(mg)
1,6 Ριβοφλαβίνη 

(mg)
1,4

Νιασίνη (mg) 18 Νιασίνη (mg) 16
Βιταμίνη B6 (mg) 2 Βιταμίνη B6 (mg) 1,4
Φολικό οξύ (µg) 200 Φολικό οξύ (μg) 200

Βιταμίνη B12 
(µg)

1 Βιταμίνη B 12 
(μg)

2,5

Βιοτίνη (mg) 0,15 Βιοτίνη (mg) 50
Παντοθενικό οξύ
(mg)

6 Παντοθενικό οξύ 
(mg)

6

Κάλιο (mg) 2000
Χλωρίδιο (mg) 800

Ασβέστιο (mg) 800 Ασβέστιο (mg) 800

Φωσφόρος (mg) 800 Φωσφόρος (mg) 700
Σίδηρος (mg) 14 Σίδηρος (mg) 14

Μαγνήσιο (mg) 300 Μαγνήσιο (mg) 375
Ψευδάργυρος 
(mg)

15 Ψευδάργυρος 
(mg)

10

Χαλκός (mg) 1
Μαγγάνιο (mg) 2
Φθορίδιο (mg) 3,5
Σελήνιο (µg) 55
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Χρώμιο (µg) 40
Μολυβδένιο (µg) 50

Ιώδιο (µg) 150 Ιώδιο (µg) 150

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι τιμές ΣΗΔ πρέπει να εναρμονιστούν με τις νέες τιμές αναφοράς σύμφωνα με την
τροποποίηση της οδηγίας για τη διατροφική επισήμανση  2008/100/ΕΚ (ΕΕ L 285, σ. 9).

Τροπολογία 724
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI – Μέρος Α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά κανόνα, η ποσότητα που θα 
λαμβάνεται υπόψη για να αποφασιστεί 
ποιες θεωρούνται σημαντικές ποσότητες 
αντιστοιχεί στο 15% της συνιστώμενης 
ανοχής που καθορίζεται στο σημείο 1 για 
100g ή 100ml ή κατά συσκευασία, εάν 
αυτή περιέχει μία μόνο μερίδα.

Κατά κανόνα, η ποσότητα που θα 
λαμβάνεται υπόψη για να αποφασιστεί 
ποιες θεωρούνται σημαντικές ποσότητες 
αντιστοιχεί 

- στο 15% της ΣΗΔ ανά 100 g ή 
μονάδα σερβιρίσματος όσον αφορά 
τα στερεά τρόφιμα ή

- στο 7,5% της ΣΗΔ ανά 100 ml ή 
μονάδα σερβιρίσματος όσον αφορά τα 
υγρά ή

- στο 5% της ΣΗΔ ανά 100 kcal (12% 
της ΣΗΔ 1 MJ), ή 

- σε μία ποσότητα που ορίζεται από 
τις παρεκκλίσεις που προβλέπει το 
άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1925/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 20ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά 
με την προσθήκη βιταμινών και 
ανόργανων συστατικών και 
ορισμένων άλλων ουσιών στα 
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τρόφιμα, ή 
- στην ποσότητα κατά συσκευασία, 

εάν αυτή περιέχει μία μόνο μερίδα 
ή εάν η ποσότητα και ο αριθμός 
των μερίδων αναγράφονται 
ξεκάθαρα στη συσκευασία. 

Or. en

Αιτιολόγηση

For beverages, which may be consumed in larger quantities that solid foods, 15% of the RDA 
is too high a level to be considered a “significant” amount. In line with Codex Alimentarius, 
a more reasonable value would be 7,5% per 100ml or per portion (without the limitation the 
package may contain a single portion).

In taking the Codex approach into consideration, provisions for determining significant 
amount based on "per portion" or "per serving" should be incorporated (important for foods 
consumed in portions larger than 100g).

Example: A consumer who eats 200 g (= average portion size) of green beans (low energy 
product containing 20 kcal/100 g) covers 15% of her/his needs in vitamins B9 whereas the 
content of vitamin B9 (8% of RDI/100 g) does not allow to claim that the product is a “source 
of vitamins B9”. However, if the content of vitamin B9 is expressed in relation to 100 kcal, it 
covers approximately 40% of the RDI.

Τροπολογία 725
Péter Olajos

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI – Μέρος Α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά κανόνα, η ποσότητα που θα 
λαμβάνεται υπόψη για να αποφασιστεί 
ποιες θεωρούνται σημαντικές ποσότητες 
αντιστοιχεί στο 15% της συνιστώμενης 
ανοχής που καθορίζεται στο σημείο 1 για 
100g ή 100ml ή κατά συσκευασία, εάν 
αυτή περιέχει μία μόνο μερίδα.

Κατά κανόνα, η ποσότητα που θα 
λαμβάνεται υπόψη για να αποφασιστεί 
ποιες θεωρούνται σημαντικές ποσότητες 
αντιστοιχεί  

- στο 15% της ΣΗΔ ανά 100 g ή 
μονάδα σερβιρίσματος όσον αφορά 
τα στερεά τρόφιμα ή

- στο 7,5% της ΣΗΔ ανά 100 ml ή 
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μονάδα σερβιρίσματος όσον αφορά τα 
υγρά ή

- στο 5% της ΣΗΔ ανά 100 kcal (12% 
της ΣΗΔ 1 MJ), ή 

- σε μία ποσότητα που ορίζεται από 
τις παρεκκλίσεις που προβλέπει το 
άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1925/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 20ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά 
με την προσθήκη βιταμινών και 
ανόργανων συστατικών και 
ορισμένων άλλων ουσιών στα 
τρόφιμα, ή στην ποσότητα κατά 
συσκευασία, εάν αυτή περιέχει μία 
μόνο μερίδα. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τα ποτά που μπορούν να καταναλανώνονται σε μεγαλύτερες ποσότητες από τα στερεά 
τρόφιμα, το 15% της ΣΗΔ είναι υπερβολικά υψηλό επίπεδο, ώστε να θεωρείται "σημαντική" 
ποσότητα. Σύμφωνα με τον Codex Alimentarius, μια πιο λογική τιμή θα ήταν 7,5% ανά 100ml 
ή μονάδα σερβιρίσματος (χωρίς τον περιορισμό ότι η συσκευασία μπορεί να περιέχει μία μόνο 
μερίδα). Λαμβάνοντας υπόψη την προσέγγιση του Codex, θα πρέπει να ενσωματωθούν οι 
διατάξεις που αφορούν τον καθορισμό της σημαντικής ποσότητας με βάση τον υπολογισμό "ανά 
μερίδα" ή "ανά μονάδα σερβιρίσματος" (πράγμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα τρόφιμα 
που καταναλώνονται σε μερίδες μεγαλύτερες από 100 γραμμάρια). 

Τροπολογία 726
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI – Μέρος Α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά κανόνα, η ποσότητα που θα 
λαμβάνεται υπόψη για να αποφασιστεί 
ποιες θεωρούνται σημαντικές ποσότητες 
αντιστοιχεί στο 15% της συνιστώμενης 
ανοχής που καθορίζεται στο σημείο 1 για 
100g ή 100ml ή κατά συσκευασία, εάν 
αυτή περιέχει μία μόνο μερίδα.

Κατά κανόνα, το 15% της ΣΗΔ ανά 100 g ή 
μονάδα σερβιρίσματος όσον αφορά τα 
στερεά τρόφιμα ή στο 7,5% της ΣΗΔ ανά 100 
ml ή μονάδα σερβιρίσματος όσον αφορά τα 
υγρά ή το 5% της ΣΗΔ ανά 100 kcal (12% της 
ΣΗΔ 1 MJ), ή μία ποσότητα που ορίζεται 
από τις παρεκκλίσεις που προβλέπει το 
άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
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1925/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 
2006 σχετικά με την προσθήκη βιταμινών 
και ανόργανων συστατικών και 
ορισμένων άλλων ουσιών στα τρόφιμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η εύλογη τιμή για μία "σημαντική ποσότητα" λαμβάνει υπόψη της την ενεργειακή πυκνότητα 
ορισμένων τροφίμων που έχουν παρασκευαστεί για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων 
διατροφικών αναγκών και το γεγονός ότι ένα υγρό προϊόν καταναλώνεται συχνά σε μεγαλύτερες 
ποσότητες. Μία "σημαντική ποσότητα" ανά μερίδα δεν θα πρέπει να υπόκειται στον περιορισμό 
ότι η συσκευασία ενδέχεται να περιέχει μία μοναδική μερίδα.

Τροπολογία 727
Dorette Corbey

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI – Μέρος Α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά κανόνα, η ποσότητα που θα 
λαμβάνεται υπόψη για να αποφασιστεί 
ποιες θεωρούνται σημαντικές ποσότητες 
αντιστοιχεί στο 15% της συνιστώμενης 
ανοχής που καθορίζεται στο σημείο 1 για 
100g ή 100ml ή κατά συσκευασία, εάν 
αυτή περιέχει μία μόνο μερίδα.

Κατά κανόνα, η ποσότητα που θα 
λαμβάνεται υπόψη για να καθοριστούν οι 
σημαντικές ποσότητες αντιστοιχεί στο 
15% της συνιστώμενης ανοχής για 100g ή 
στο 7,5% της συνιστώμενης ανοχής για 
100ml ή στο 5% της συνιστώμενης 
ανοχής για 100kcal ή κατά συσκευασία, 
εάν αυτή περιέχει μία μόνο μερίδα.

Or. en

Τροπολογία 728
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI – Μέρος Α – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κατά κανόνα, η ποσότητα που θα Κατά κανόνα, η ποσότητα που θα 
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λαμβάνεται υπόψη για να αποφασιστεί 
ποιες θεωρούνται σημαντικές ποσότητες 
αντιστοιχεί στο 15% της συνιστώμενης 
ανοχής που καθορίζεται στο σημείο 1 για 
100g ή 100ml ή κατά συσκευασία, εάν 
αυτή περιέχει μία μόνο μερίδα.

λαμβάνεται υπόψη για να καθοριστούν οι 
σημαντικές ποσότητες αντιστοιχεί στο 
15% της συνιστώμενης ανοχής για 100 g ή 
στο 7,5% της συνιστώμενης ανοχής για 
100 ml ή στο 5% της συνιστώμενης 
ανοχής για 100kcal ή κατά συσκευασία, 
εάν αυτή περιέχει μία μόνο μερίδα ή εάν η 
ποσότητα και ο αριθμός των μερίδων 
αναγράφονται ξεκάθαρα στη συσκευασία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όταν η συνιστώμενη ανοχή μετράται στα 100 g ή στα 100 ml ή ανά συσκευασία, δεν 
λαμβάνεται υποψη το γεγονός ότι ορισμένα προϊόντα καταναλώνονται σε άλλες ποσότητες.   
Σύμφωνα με την πρόταση, τα τρόφιμα που είναι πλούσια σε νερό και/ή τα τρόφιμα χαμηλής 
ενέργειας, δεν θα επιτρέπεται να αναγράφουν την περιεκτικότητα σε βιταμίνες και μεταλλικά 
στοιχεία. Τούτο δεν θα έπρεπε να συμβαίνει.

Τροπολογία 729
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI – Μέρος Β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ 
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 
ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 
ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΕΝΗΛΙΚΕΣ)

διαγράφεται

Ενέργεια ή 
θρεπτική ουσία

Προσλαμβανόμενες 
ποσότητες 
αναφοράς

Ενέργεια 8400 kJ (2000 kcal)
Συνολικά λιπαρά 70 g
Κορεσμένα 20 g
Υδατάνθρακες 230 g
Σάκχαρα 90 g
Αλάτι 6 g
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Or. de

Αιτιολόγηση

Απόρροια της  διαγραφής της πρώτης πρότασης του άρθρου 31, παράγραφος 3.

Τροπολογία 730
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI – Μέρος Β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΜΕΡΟΣ Β – ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ 
ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ 
ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΕΝΗΛΙΚΕΣ)

διαγράφεται

Ενέργεια ή 
θρεπτική ουσία

Προσλαμβανόμενες 
ποσότητες 
αναφοράς

Ενέργεια 8400 kJ (2000 kcal)
Συνολικά λιπαρά 70 g
Κορεσμένα 20 g
Υδατάνθρακες 230 g
Σάκχαρα 90 g
Αλάτι 6 g

Or. en

Αιτιολόγηση

Συνέπεια της διαγραφής που αφορά το άρθρο 31, παράγραφος 3.
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Τροπολογία 731
Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI – Μέρος Β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΜΕΡΟΣ Β – ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ 
ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ 
ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΕΝΗΛΙΚΕΣ)

διαγράφεται

Ενέργεια ή 
θρεπτική ουσία

Προσλαμβανόμενες 
ποσότητες 
αναφοράς

Ενέργεια 8400 kJ (2000 kcal)
Συνολικά λιπαρά 70 g
Κορεσμένα 20 g
Υδατάνθρακες 230 g
Σάκχαρα 90 g
Αλάτι 6 g

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επισήμανση του συστήματος GDA δεν παρέχει στους καταναλωτές επαρκείς πληροφορίες.
Για παράδειγμα, μισό λίτρο κόκα κόλα είναι δύο μερίδες, ακόμη και αν η ποσότητα αυτή 
καταναλώνεται συνήθως από ένα άτομο. Ένα μήλο θα δείχνει λιγότερο υγιεινό από μια 
σοκολάτα γάλακτος ή τσιπς όσον αφορά τη ζάχαρη, με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να πιστεύει 
ότι δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά είτε τρώει φρούτα, είτε σοκολάτα γάλακτος είτε τσιπς.
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Τροπολογία 732
Johannes Lebech

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI – Μέρος Β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΜΕΡΟΣ Β – ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ 
ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ 
ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΕΝΗΛΙΚΕΣ)

διαγράφεται

Ενέργεια ή 
θρεπτική ουσία

Προσλαμβανόμενες 
ποσότητες 
αναφοράς

Ενέργεια 8400 kJ (2000 kcal)
Συνολικά λιπαρά 70 g
Κορεσμένα 20 g
Υδατάνθρακες 230 g
Σάκχαρα 90 g
Αλάτι 6 g

Or. en

Αιτιολόγηση

A nutrition declaration should be clear, consistent, relevant and evidence-based information, 
which supports the health conscious food choices and enable consumers to choose a balanced 
diet. 

The use of portion sizes and average reference intake values (GDA) will not provide the 
consumers with clear and consistent information. On the contrary it will add to the confusion 
of the consumers. It does not support a well-informed and easy choice at moment of purchase. 
As these figures are based on averages it would not cover the individual consumer, but only 
an average person. Average persons do not exist.

Furthermore, portion sizes and GDA are already used in the US with no apparent effect on 
consumer understanding and/or behavior. 

It is clear that GDA without the use of portion sizes would be absurd. But there are many 
problems with using portion sizes. Take the soft drinks as an example. The soft drinks industry 
has chosen 250 ml as the serving size. When the consumer buys a can of 33 ml. the reference 
used would be the 33 ml, whereas the reference value when the consumer buys a 0,5 liter 
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bottle is 250 ml. This means that the GDA is higher on a can of 33 ml than on 0,5 liter bottle. 
This is another source of confusion for the consumer and another reason why we support the 
obligatory reference to 100 g or 100 ml and the reference to portions sizes as additional 
information. Without portion sizes GDA would be absurd.       

Specification per portion is very problematic and in reality inapplicable as the portion sizes 
are not standardized and each food’s share of the diet in the EU member countries differs 
significantly.

Τροπολογία 733
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI – μέρος B – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενέργεια ή 
θρεπτική ουσία

Προσλαμβανόμε
νες ποσότητες 

αναφοράς

Ενέργεια ή 
θρεπτική ουσία

Προσλαμβανόμε
νες ποσότητες 

αναφοράς*

Ενέργεια 8400 kJ
 (2000 kcal)

Ενέργεια

Συνολικά λιπαρά 70 g Συνολικά λιπαρά

Κορεσμένα 20 g Κορεσμένα

Υδατάνθρακες 230 g Υδατάνθρακες

Σάκχαρα 90 g Σάκχαρα

Αλάτι 6 g Αλάτι

_______
* Τιμές που θα καθοριστούν σύμφωνα με 
το άρθρο 31, παράγραφος 3α (νέα)

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τιμές που προβλέπονται σήμερα στο παράρτημα XI δεν προκύπτουν από ανεξάρτητη έρευνα 
και είναι διαφορετικές από αυτές που συνιστούν για παράδειγμα η υπηρεσία προδιαγραφών 
τροφίμων (Food Standards Agency) του Ηνωμένου Βασιλείου ή ο ΠΟΥ. Επί του παρόντος, η 
ΕΑΑΤ ασχολείται με την θέσπιση αυτών των προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς και 
προβλέπεται να υποβάλει τις προτάσεις της την άνοιξη του 2009. Οι ποσότητες αυτές θα πρέπει 
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να ληφθούν υπόψη κατά τον καθορισμό των προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς.
Σχετίζεται με την τροπολογία στο άρθρο 31, παράγραφος 3α (νέα).

Τροπολογία 734
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI – Μέρος Β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΜΕΡΟΣ Β – ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ 
ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ 
ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΕΝΗΛΙΚΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Β – ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ 
ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ 
ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΕΝΗΛΙΚΕΣ)

Ενέργεια ή 
θρεπτική ουσία

Προσλαμβανόμεν
ες ποσότητες 
αναφοράς

Ενέργεια ή 
θρεπτική ουσία

Προσλαμβανόμεν
ες ποσότητες 
αναφοράς

Ενέργεια 8400 kJ (2000 
kcal)

Ενέργεια 8400 kJ (2000 
kcal)

Συνολικά λιπαρά 70 g Συνολικά λιπαρά 70 g

Κορεσμένα 20 g Κορεσμένα 20 g

Υδατάνθρακες 230 g Υδατάνθρακες 230 g

Σάκχαρα 90 g Σάκχαρα 90 g

Αλάτι 6 g Νάτριο 2,4 g

Or. en

Αιτιολόγηση

Το αλάτι (χλωριούχο νάτριο) δεν είναι η μόνη πηγή νατρίου στο διαιτολόγιο. Υπάρχουν πολλά 
άλλα άλατα νατρίου εκτός από το χλωριούχο νάτριο (όπως 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.
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Τροπολογία 735
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI – Μέρος Β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΜΕΡΟΣ Β – ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ 
ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ 
ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΕΝΗΛΙΚΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Β – ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΓΙΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ 
ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ 
ΒΙΤΑΜΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΕΝΗΛΙΚΕΣ)

Ενέργεια ή 
θρεπτική ουσία

Προσλαμβανόμεν
ες ποσότητες 
αναφοράς

Ενέργεια ή 
θρεπτική ουσία

Προσλαμβανόμεν
ες ποσότητες 
αναφοράς

Ενέργεια 8400 kJ (2000 
kcal)

Ενέργεια (2000 kcal)

Συνολικά λιπαρά 70 g Συνολικά λιπαρά 70 g

Κορεσμένα 20 g Κορεσμένα 20 g

Υδατάνθρακες 230 g Υδατάνθρακες 230 g

Σάκχαρα 90 g Σάκχαρα 90 g

Αλάτι 6 g Αλάτι 6 g

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνάφειας με το παράρτημα XIII, σημείο Α.
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Τροπολογία 736
Antonio De Blasio

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI – μέρος Β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εθελοντική μνεία των τιμών πρόσληψης
αναφοράς για παιδιά στη συκευασία των 
προϊόντων τροφίμου, εφόσον αυτά 
προορίζονται ρητά για παιδιά.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση των προϊόντων που παρασκευάζονται ρητά για παιδιά, είναι απαραίτητο να
γίνεται γνωστό το διατροφικό περιεχόμενο των προϊόντων εκφρασμένο με βάση τη συνιστώμενη
ημερήσια πρόσληψη για παιδιά, έτσι ώστε οι γονείς να μπορούν να αποφασίζουν υπεύθυνα αν 
θα αγοράσουν ένα συγκεκριμένο προϊόν για τα παιδιά τους.

Τροπολογία 737
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XII – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

υδατάνθρακες 
(εκτός των 
πολυολών)

4 kcal/g — 17 kJ/g υδατάνθρακες 
(εκτός των 
πολυολών)

4 kcal/g 

πολυόλες 2,4 kcal/g —10 kJ/g πολυόλες 2,4 kcal/g 

πρωτεΐνες 4 kcal/g — 17 kJ/g πρωτεΐνες 4 kcal/g 

λιπαρά 9 kcal/g — 37 kJ/g λιπαρά 9 kcal/g 

salatrim 6 kcal/g — 25 kJ/g salatrim 6 kcal/g 

αλκοόλες 
(αιθανόλη)

7 kcal/g — 29 kJ/g αλκοόλες 
(αιθανόλη)

7 kcal/g 

οργανικά οξέα 3 kcal/g — 13 kJ/g οργανικά οξέα 3 kcal/g 
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνάφειας με το παράρτημα XIII, σημείο Α.

Τροπολογία 738
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XII – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

υδατάνθρακες 
(εκτός των 
πολυολών)

4 kcal/g — 17 kJ/g υδατάνθρακες 
(εκτός των 
πολυολών)

4 kcal/g

πολυόλες 2,4 kcal/g — 10 kJ/g πολυόλες 2,4 kcal/g

πρωτεΐνες 4 kcal/g — 17 kJ/g πρωτεΐνες 4 kcal/g
λιπαρά 9 kcal/g — 37 kJ/g λιπαρά 9 kcal/g

διάφορες μορφές 
salatrim

6 kcal/g — 25 kJ/g διάφορες μορφές 
salatrim

6 kcal/g

αλκοόλες 
(αιθανόλη)

7 kcal/g — 29 kJ/g αλκοόλες 
(αιθανόλη)

7 kcal/g

οργανικά οξέα 3 kcal/g — 13 kJ/g οργανικά οξέα 3 kcal/g

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο υπολογισμός με δύο διαφορετικές μονάδες οδηγεί λόγω μη συνεκτικών παραγόντων 
μετατροπής σε αντιφατικά αποτελέσματα. Λόγω του ότι στην ένδειξη "kcal" πρόκειται για 
μονάδα μέτρησης, η οποία γίνεται ευκολότερα κατανοητή από τους καταναλωτές σε σχέση με τη 
μονάδα μέτρησης "kJ“ θα πρέπει η ένδειξη να πραγματοποιείται αποκλειστικά σε "kcal“.
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Τροπολογία 739
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XIII – Μέρος Α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι μονάδες που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται στη διατροφική δήλωση 
είναι οι ακόλουθες:

Οι μονάδες που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται στη διατροφική 
επισήμανση είναι οι ακόλουθες:

ενέργεια kJ και kcal ενέργεια kcal

λιπαρά γραμμάρια (g) λιπαρά γραμμάρια (g)
υδατάνθρακες υδατάνθρακες

ίνες ίνες
πρωτεΐνες πρωτεΐνες

αλάτι νάτριο
βιταμίνες και 
μέταλλα

οι μονάδες που 
ορίζονται στο 
παράρτημα ΧΙ 
μέρος Α σημείο 1

βιταμίνες και 
μέταλλα

οι μονάδες που 
ορίζονται στο 
παράρτημα ΧΙ 
μέρος Α σημείο 1

άλλες ουσίες οι ενδεικνυόμενες
μονάδες για κάθε 
μεμονωμένη 
ουσία

άλλες ουσίες οι ενδεικνυόμενες 
μονάδες για κάθε 
μεμονωμένη 
ουσία

Or. de

Αιτιολόγηση

Einheitliche Begriffsbestimmungen (“Nährwertkennzeichnung”).

Die Angabe des Brennwertes in „kcal“ ist für den Verbraucher leichter verständlich als der 
Hinweis in „kJ“. „kJ“ sollte daher gestrichen werden.

Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz;
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.
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Τροπολογία 740
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XIII – μέρος A – πίνακας – σειρά 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενέργεια kJ και kcal Ενέργεια kcal

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ενεργειακή αξία του φαγητού πρέπει να αναγράφεται μόνο σε kcal καθώς η «θερμίδα» 
αποτελεί πλέον ευρέως διαδεδομένο όρο στην Ευρώπη.

Τροπολογία 741
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XIII – μέρος A – πίνακας – σειρά 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- αλάτι - νάτριο

Or. en

Αιτιολόγηση

Το αλάτι (χλωριούχο νάτριο) δεν είναι η μόνη πηγή νατρίου στο διαιτολόγιο. Υπάρχουν πολλά 
άλλα άλατα νατρίου εκτός από το χλωριούχο νάτριο (όπως 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.
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Τροπολογία 742
Péter Olajos

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XIII – μέρος Β – παράγραφος 2- πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

λιπαρά g λιπαρά g
εκ των οποίων: εκ των οποίων:

Κορεσμένα g Κορεσμένα g
trans-λιπαρά g trans-λιπαρά g

μονοακόρεστα g μονοακόρεστα g
πολυακόρεστα g πολυακόρεστα g

- χοληστερόλη mg

Or. en

Αιτιολόγηση

Η ποσότητα της χοληστερόλης πρέπει να αναφέρεται όταν υπάρχουν διατροφικές δηλώσεις 
όπως "χαμηλή περιεκτικότητα χοληστερόλης" και "άνευ χοληστερόλης".  Κατά συνέπεια, ο 
κανονισμός σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές θα πρέπει 
να παρέχει τη δυνατότητα αναφοράς της ποσότητας χοληστερόλης στον πίνακα του 
παραρτήματος XIII, τμήμα Β και Γ.

Τροπολογία 743
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XIΙΙ – μέρος Γ – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ενέργεια kJ και kcal ενέργεια kcal

λιπαρά g πρωτεΐνες g

από τα οποία: υδατάνθρακες g
κορεσμένα g από τα 

οποία:

trans-λιπαρά g σάκχαρα g

μονοακόρεστα g πολυόλες g
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πολυακόρεστα g άμυλα g

υδατάνθρακες g λιπαρά
από τα οποία: από τα οποία:

σάκχαρα g κορεσμένα g

πολυόλες g μονοακόρεστα g

άμυλα g πολυακόρεστα g

ίνες g trans-λιπαρά g

πρωτεΐνες g - χοληστερόλη mg
αλάτι g ίνες g

βιταμίνες και 
μέταλλα

οι μονάδες που 
ορίζονται στο 
παράρτημα ΧΙ 
μέρος Α σημείο 1

νάτριο g

βιταμίνες* και 
μέταλλα
*επιτρέπεται η 
σύντμηση "βιτ"

οι μονάδες που 
ορίζονται στο 
παράρτημα ΧΙ 
μέρος Α σημείο 1

άλλες ουσίες οι ενδεικνυόμενες 
μονάδες για κάθε 
επιμέρους ουσία

Or. de

Αιτιολόγηση

Η παρούσα σειρά με την οποία παρουσιάζονται τα διατροφικά στοιχεία στις διατροφικές 
επισημάνσεις (δηλαδή ενέργεια, πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και λιπαρά) πρέπει να διατηρηθεί. Η
γενική αναφορά που υπάρχει στις αιτιολογικές σκέψεις 32 και 33 σε "ορισμένα διατροφικά 
στοιχεία που είναι σημαντικά για τη δημόσια υγεία" δεν δικαιολογεί την αλλαγή της σειράς. 
Επιπλέον, όλες οι διατροφικές συστάσεις αναφέρονται σε αυτές τις διατροφικές κατηγορίες· οι 
καταναλωτές τις έχουν συνηθίσει και έχουν "μάθει" αυτό τον τρόπο παρουσίασης των 
πληροφοριών.
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Τροπολογία 744
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XIΙΙ – μέρος Γ – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ενέργεια kJ και kcal ενέργεια kcal

λιπαρά g λιπαρά g

από τα οποία: από τα οποία:

Κορεσμένα g Κορεσμένα g

trans-λιπαρά g trans-λιπαρά g

μονοακόρεστα g μονοακόρεστα g

πολυακόρεστα g πολυακόρεστα g

υδατάνθρακες g υδατάνθρακες g

από τα οποία: από τα οποία:

- σάκχαρα g - σάκχαρα g

πολυόλες g πολυόλες g

- άμυλα g - άμυλα g

ίνες g ίνες g

πρωτεΐνες g πρωτεΐνες g

νάτριο g

από τα οποία:

αλάτι g αλάτι g

χοληστερόλη mg

βιταμίνες και 
μέταλλα

οι μονάδες που 
ορίζονται στο 
παράρτημα ΧΙ 
μέρος Α σημείο 1

βιταμίνες και 
μέταλλα

οι μονάδες που 
ορίζονται στο 
παράρτημα ΧΙ 
μέρος Α σημείο 1
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Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνάφειας με το άρθρο 29, παράγραφος 2.

Τροπολογία 745
Peter Liese

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XIΙΙ – μέρος Γ – πίνακας

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ενέργεια kJ και kcal ενέργεια kJ και kcal

λιπαρά g λιπαρά g

από τα οποία: από τα οποία:

Κορεσμένα g Κορεσμένα g

trans-λιπαρά g trans-λιπαρά g

μονοακόρεστα g μονοακόρεστα g

πολυακόρεστα g πολυακόρεστα g

υδατάνθρακες g υδατάνθρακες g

από τα οποία: από τα οποία:

- σάκχαρα g - σάκχαρα g

πολυόλες g πολυόλες g

- άμυλα g - άμυλα g

ίνες g ίνες g

πρωτεΐνες g πρωτεΐνες g

αλάτι g νάτριο g

βιταμίνες και 
μέταλλα

οι μονάδες που 
ορίζονται στο 
παράρτημα ΧΙ 

βιταμίνες και 
μέταλλα

οι μονάδες που 
ορίζονται στο 
παράρτημα ΧΙ 
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μέρος Α σημείο 1 μέρος Α σημείο 1

Or. en

Αιτιολόγηση

Το αλάτι (χλωριούχο νάτριο) δεν είναι η μόνη πηγή νατρίου στο διαιτολόγιο. Υπάρχουν πολλά 
άλλα άλατα νατρίου εκτός από το χλωριούχο νάτριο (όπως 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 746
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XIII - μέρος Γ - τίτλος και πίνακας - στήλη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Σειρά παρουσίασης της ενέργειας και των 
θρεπτικών ουσιών σε μια εθελοντικά 
διευρυμένη διατροφική δήλωση

Σειρά παρουσίασης της ενέργειας και των 
θρεπτικών ουσιών σε μια εθελοντικά 
διευρυμένη διατροφική δήλωση

Η σειρά παρουσίασης των πληροφοριών 
σχετικά με την ενέργεια και τις θρεπτικές 
ουσίες, ως ενδείκνυται, είναι η ακόλουθη:

Η σειρά παρουσίασης των πληροφοριών 
σχετικά με την ενέργεια και τις θρεπτικές 
ουσίες, ως ενδείκνυται, είναι η ακόλουθη:

ενέργεια ενέργεια

πρωτεΐνες
λιπαρά λιπαρά

από τα οποία: από τα οποία:
κορεσμένα κορεσμένα

trans-λιπαρά trans-λιπαρά
μονοακόρεστα μονοακόρεστα

πολυακόρεστα πολυακόρεστα
υδατάνθρακες

από τα οποία: από τα οποία:
σάκχαρα σάκχαρα

πολυόλες πολυόλες
άμυλα άμυλα

ίνες ίνες

πρωτεΐνες
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αλάτι αλάτι
βιταμίνες και μέταλλα βιταμίνες και μέταλλα

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι πρωτεϊνες αποτελούν ζωτικής σημασίας θρεπτική ουσία και πρέπει συνεπώς να βρίσκονται 
στην πρώτη θέση του καταλόγου· βλ. παράρτημα Ι, σημείο 1β).

Τροπολογία 747
John Bowis

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XIII α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII a

Αναγνωσιμότητα

1. Ορισμός του ύψους του λατινικού x.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το νέο αυτό παράρτημα είναι αναγκαίο για την διατύπωση ορισμού ενός μεγέθους χαρακτήρων 
μεγαλύτερου ή ίσου με 1.2mm.
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Τροπολογία 748
John Bowis

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XIII β (νέο)

Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIII β
Αναγνωσιμότητα
Κατά τον σχεδιασμό των ετικετών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα 
κριτήρια. Εάν δεν είναι δυνατή η εκπλήρωση ενός ή περισσότερων από αυτά τα κριτήρια, 
θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης μεγαλύτερου μεγέθους χαρακτήρων από το 
μέγεθος που αναφέρεται στο άρθρο 14, παράγραφος 1.
Κριτήρια Συνιστώμενοι 

τύποι:
Μέτρηση Προς αποφυγή

Αντίθεση Μαύροι 
χαρακτήρες σε 
λευκό φόντο ή 
αποχρώσεις που 
εξασφαλίζουν 
έντονη αντίθεση

70% 
Αναλογία 
φωτεινότητας

Σκουρόχρωμοι 
χαρακτήρες σε 
σκουρόχρωμο 
φόντο

Ανοιχτόχρωμοι 
χαρακτήρες σε 
ανοιχτόχρωμο 
φόντο

Πράσινο/κόκκινο 
ή άλλοι 
συνδυασμοί 
χρωμάτων που 
δυσκολεύουν την 
ανάγνωση για 
όσους πάσχουν 
από 
αχρωματοψία.

Τύπος και 
μορφότυπο 
κειμένου

Λιτοί χαρακτήρες, 
όπως η 
γραμματοσειρά 
Arial

Έντονοι 
χαρακτήρες, 
εφόσον 
διατηρείται η 
ποιότητα της 

Καλλιγραφικοί 
χαρακτήρες

Σκίαση 

Πλάγιοι 
χαρακτήρες
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εκτύπωσης

Διάταξη Κείμενο που 
αρχίζει από το 
αριστερό 
περιθώριο και 
είναι
ευθυγραμμισμένο 
με αυτό

Αναδίπλωση 
κειμένου

Ποιότητα 
εκτύπωσης, 
ανάλογα με την 
μέθοδο

Για τα 
συστήματα 
εκτύπωσης που 
ενδέχεται να 
παραγάγουν 
χαμηλότερη 
ποιότητα 
εκτύπωσης, 
ενδέχεται να 
χρειαστεί 
φροντίδα, ούτως 
ώστε να 
διασφαλιστεί 
επαρκής 
καθαρότητα και 
ευκρίνεια του 
κειμένου καθώς 
και 
ευθυγράμμιση 
και αποτύπωση 
του χρώματος.  

Λευκό περιθώριο 
γύρω από το 
κείμενο

Επαρκής χώρος 
γύρω από το 
τυπωμένο 
κείμενο 

Τουλάχιστον 
80% του 
μεγέθους των 
χαρακτήρων

Επιφάνειες Θαμπή επιφάνεια 
εκτύπωσης

Μεταλλικές και 
γυαλιστερές 
επιφάνειας 

Τραχιές 
επιφάνειες

Or. en
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Αιτιολόγηση

Το παρόν νέο παράρτημα προσθέτει μία δέσμη κριτηρίων αναγνωσιμότητας που θα πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό των ετικετών.
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