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Τροπολογία 144
Antonio De Blasio

Πρόταση κανονισμού
.

Πρόταση απόρριψης

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίπτει 
την πρόταση της Επιτροπής.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Egyetértve a jelentéstevő véleményével, hogy a bizottsági javaslat előterjesztésének időpontja 
nem megalapozott a széleskörű, minden tagállamra kiterjedő, a fogyasztók választási 
döntéseiről szóló adatok hiánya miatt, javaslom a tervezet felülvizsgálatra való visszaküldését 
a Bizottsághoz, valamint a 2008. auguisztusában elindított, a 7. kutatási keretprogramon 
keresztül támogatott, a valamennyi tagállamot magában foglaló, az élelmiszerek 
címkézésének a fogyasztók vásárlási döntéseire gyakorolt hatásáról szóló vizsgálat leendő 
eredményeinek figyelembevételét, azokra alapozva a javaslat átdolgozását.

Τροπολογία 145
Dorette Corbey

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Δεδομένης της εξαιρετικά 
ποικιλόμορφης περιβαλλοντικής 
επισήμανσης με την οποία διατυπώνεται 
ο ισχυρισμός ότι τα τρόφιμα είναι, λόγου 
χάριν, ‘βιολογικά’ ή ‘οικολογικά’ ή 
‘οργανικά’, χωρίς εξηγήσεις για το πώς 
επιτυγχάνεται αυτό, η Επιτροπή, σε 
διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους, 
πρέπει να διατυπώσει προτάσεις 
ποιοτικών κριτηρίων επί των οποίων 
οφείλουν να βασίζονται αυτές οι 
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επισημάνσεις προκειμένου να μην 
παραπλανούν τους καταναλωτές.

Or. en

Τροπολογία 146
Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Υπάρχει δημόσιο συμφέρον στη 
σχέση μεταξύ δίαιτας και υγείας και στην 
επιλογή κατάλληλης διατροφής που να 
ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες. Η 
«Λευκή Βίβλος της Επιτροπής για μια 
ευρωπαϊκή στρατηγική για θέματα υγείας 
που έχουν σχέση με τη διατροφή, το 
υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία» 
σημείωσε ότι η διατροφική επισήμανση 
είναι σημαντικό εργαλείο για την 
πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά 
με τη σύνθεση των τροφίμων, και τους 
βοηθά να επιλέγουν ενημερωμένοι. Η 
στρατηγική για την πολιτική καταναλωτών 
2007-2013 της ΕΕ υπογράμμισε ότι η 
παροχή στους καταναλωτές της 
δυνατότητας να κάνουν ενημερωμένοι τις 
επιλογές τους είναι σημαντική τόσο για 
την αποτελεσματικότητα του 
ανταγωνισμού όσο και για την ευημερία 
των καταναλωτών. Η γνώση των βασικών 
αρχών διατροφής και οι κατάλληλες 
διατροφικές πληροφορίες στα τρόφιμα θα 
συμβάλουν σημαντικά στο να μπορούν οι 
καταναλωτές να κάνουν τις επιλογές τους 
ενημερωμένοι.

(10) Υπάρχει δημόσιο συμφέρον στη 
σχέση μεταξύ δίαιτας και υγείας και στην 
επιλογή κατάλληλης διατροφής που να 
ανταποκρίνεται στις ατομικές ανάγκες. Η
«Λευκή Βίβλος της Επιτροπής για μια 
ευρωπαϊκή στρατηγική για θέματα υγείας 
που έχουν σχέση με τη διατροφή, το 
υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία» 
σημείωσε ότι η διατροφική επισήμανση 
είναι σημαντικό εργαλείο για την 
πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά 
με τη σύνθεση των τροφίμων, και τους 
βοηθά να επιλέγουν ενημερωμένοι. Οι 
εκστρατείες εκπαίδευσης και 
πληροφόρησης συνιστούν σημαντικό 
μηχανισμό για την βελτίωση της 
κατανόησης των πληροφοριών για τα 
τρόφιμα εκ μέρους των καταναλωτών. Η 
στρατηγική για την πολιτική καταναλωτών 
2007-2013 της ΕΕ υπογράμμισε ότι η 
παροχή στους καταναλωτές της 
δυνατότητας να κάνουν ενημερωμένοι τις 
επιλογές τους είναι σημαντική τόσο για 
την αποτελεσματικότητα του 
ανταγωνισμού όσο και για την ευημερία 
των καταναλωτών. Η γνώση των βασικών 
αρχών διατροφής και οι κατάλληλες 
διατροφικές πληροφορίες στα τρόφιμα θα 
συμβάλουν σημαντικά στο να μπορούν οι 
καταναλωτές να κάνουν τις επιλογές τους 
ενημερωμένοι.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η βελτίωση της διατροφής και της κατανόησης από τους καταναλωτές των διατροφικών 
πληροφοριών που αφορούν τα τρόφιμα δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί μόνο με την επισήμανση. 
Ακόμα και σήμερα, οι καταναλωτές δεν καταλαβαίνουν ορισμένες πληροφορίες που περιέχει η 
επισήμανση, ενώ είναι ουσιώδες να δοθεί στα κράτη μέλη η δυνατότητα να συμμετέχουν σε 
μεγαλύτερο βαθμό στις ενημερωτικές εκστρατείες για τη βελτίωση της κατανόησης εκ μέρους 
των καταναλωτών.

Τροπολογία 147
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Οι κοινοτικοί κανόνες πρέπει να 
εφαρμόζονται μόνο στις επιχειρήσεις, η 
έννοια των οποίων υπονοεί κάποια 
συνέχεια δραστηριοτήτων και έναν 
ορισμένο βαθμό οργάνωσης. Οι πράξεις 
όπως η περιστασιακή παράδοση τροφίμων 
σε τρίτους, το σερβίρισμα και η πώληση 
τροφίμων π.χ. σε φιλανθρωπικές 
εκδηλώσεις ή τοπικές δημοτικές 
πανηγύρεις και συναντήσεις δεν 
καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.

(15) Οι κοινοτικοί κανόνες πρέπει να 
εφαρμόζονται μόνο στις επιχειρήσεις, η 
έννοια των οποίων υπονοεί κάποια 
συνέχεια δραστηριοτήτων και έναν 
ορισμένο βαθμό οργάνωσης. Οι πράξεις 
όπως η περιστασιακή παράδοση 
τροφίμων σε τρίτους, το σερβίρισμα και η 
πώληση τροφίμων π.χ. σε φιλανθρωπικές 
εκδηλώσεις ή τοπικές δημοτικές 
πανηγύρεις και συναντήσεις δεν 
καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού. Υπηρεσίες 
εστίασης που παρέχονται από 
μεταφορικές επιχειρήσεις εμπίπτουν τότε 
μόνο σ' αυτόν τον κανονισμό, εφόσον 
προσφέρονται σε συνδέσεις μεταξύ δύο 
σημείων στο έδαφος της Κοινότητας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Δεν πρόκειται εν προκειμένω για ενασχόληση με τρόφιμα, αλλά για την παράδοσή τους σε 
τρίτους· αποφυγή επικάλυψης (τα προαναφερθέντα αφορούν το γερμανικό κείμενο) σε συνδέσεις 
οι οποίες αρχίζουν ή τελειώνουν σε ένα κράτος εκτός της ΕΕ ενδεχομένως οι μεταφορικές 
επιχειρήσεις δεν βρίσκουν προμηθευτές που ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις παροχής 
πληροφοριών. Εφόσον επιχειρήσεις οι οποίες προσφέρουν αυτές τις συνδέσεις ενέπιπταν στον 
κανονισμό, είναι δυνατόν αυτό να συνεπαγόταν ανταγωνιστικά μειονεκτήματα για επιχειρήσεις 
εγκατεστημένες στην ΕΕ, λόγω του ότι μόνο αυτές θα ήταν υποχρεωμένες να τηρούν τον 
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κανονισμό.

Τροπολογία 148
Jules Maaten

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Οι κοινοτικοί κανόνες πρέπει να 
εφαρμόζονται μόνο στις επιχειρήσεις, η 
έννοια των οποίων υπονοεί κάποια 
συνέχεια δραστηριοτήτων και έναν 
ορισμένο βαθμό οργάνωσης. Οι πράξεις 
όπως ο περιστασιακός χειρισμός, το 
σερβίρισμα και η πώληση τροφίμων από 
ιδιώτες σε εκδηλώσεις όπως οι 
φιλανθρωπικές εκδηλώσεις ή οι τοπικές 
δημοτικές πανηγύρεις και συναντήσεις δεν 
καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.

(15) Οι κοινοτικοί κανόνες πρέπει να 
εφαρμόζονται μόνο στις επιχειρήσεις, η 
έννοια των οποίων υπονοεί κάποια 
συνέχεια δραστηριοτήτων και έναν 
ορισμένο βαθμό οργάνωσης. Οι πράξεις 
όπως ο περιστασιακός χειρισμός, το 
σερβίρισμα και η πώληση τροφίμων από 
ιδιώτες σε εκδηλώσεις όπως οι 
φιλανθρωπικές εκδηλώσεις ή οι τοπικές 
δημοτικές πανηγύρεις και συναντήσεις δεν 
καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού. Οι υπηρεσίες 
τροφοδοσίας που προσφέρουν οι 
επιχειρήσεις μεταφορών δεν πρέπει να 
υπάγονται στον παρόντα κανονισμό στην 
περίπτωση ανταποκρίσεων που φτάνουν 
από χώρες εκτός κοινοτικού εδάφους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας πάροχος υπηρεσιών τροφοδοσίας μπορεί να μην είναι σε θέση να βρει προμηθευτές που 
πληρούν τις απαιτήσεις σχετικά με τις περί τροφίμων πληροφορίες για τις επιχειρήσεις του εκτός 
των χωρών της ΕΕ.
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Τροπολογία 149
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(15) Οι κοινοτικοί κανόνες πρέπει να 
εφαρμόζονται μόνο στις επιχειρήσεις, η 
έννοια των οποίων υπονοεί κάποια 
συνέχεια δραστηριοτήτων και έναν 
ορισμένο βαθμό οργάνωσης. Οι πράξεις 
όπως ο περιστασιακός χειρισμός, το 
σερβίρισμα και η πώληση τροφίμων από 
ιδιώτες σε εκδηλώσεις όπως οι 
φιλανθρωπικές εκδηλώσεις ή οι τοπικές 
δημοτικές πανηγύρεις και συναντήσεις δεν 
καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.

(15) Οι κοινοτικοί κανόνες πρέπει να 
εφαρμόζονται μόνο στις επιχειρήσεις, η 
έννοια των οποίων υπονοεί κάποια 
συνέχεια δραστηριοτήτων και έναν 
ορισμένο βαθμό οργάνωσης. Οι πράξεις 
όπως ο περιστασιακός χειρισμός, το 
σερβίρισμα και η πώληση τροφίμων από 
ιδιώτες σε εκδηλώσεις όπως οι 
φιλανθρωπικές εκδηλώσεις που 
οργανώνονται από εθελοντές υπέρ 
ενώσεων, αδελφοτήτων ή σχολείων (ή 
συγκρίσιμων οργανώσεων) και οι τοπικές 
δημοτικές πανηγύρεις και συναντήσεις δεν 
καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Στόχος της νομοθεσίας είναι να βοηθηθούν οι καταναλωτές όσο το δυνατόν περισσότερο κατά 
την απόκτηση πληροφοριών για τη διατροφή. Δεν είναι λογικό να επιβάλλονται οι απαιτήσεις 
αυτές σε εκδηλώσεις με εξαιρετικά προσωρινό χαρακτήρα. Δεν είναι δυνατή η συμμόρφωση 
εθελοντικών, περιστασιακών ή αλτρουιστικών δραστηριοτήτων προς τις αυστηρές απαιτήσεις 
που θεσπίζει ο νομοθέτης στα πλαίσια του παρόντος κανονισμού. Δεδομένου ότι ο καταναλωτής 
δεν είναι σε θέση εξάρτησης έναντι του παραγωγού/πωλητή στις περιπτώσεις αυτές, δεν 
συντρέχει λόγος για την υπαγωγή των δραστηριοτήτων αυτών στις επιβαλλόμενες απαιτήσεις.

Τροπολογία 150
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η νομοθεσία σχετικά με τις 
πληροφορίες για τα τρόφιμα πρέπει να
παρέχει επαρκή ευελιξία ώστε να μπορεί 

(16) Η νομοθεσία σχετικά με τις 
πληροφορίες για τα τρόφιμα πρέπει να
εξασφαλίζει ισορροπία μεταξύ της 
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να επικαιροποιείται με τις νέες 
απαιτήσεις των καταναλωτών σχετικά με 
τις πληροφορίες, και να εξασφαλίζει 
ισορροπία μεταξύ της προστασίας της 
εσωτερικής αγοράς και των διαφορών στην 
αντίληψη των καταναλωτών στα κράτη 
μέλη.

προστασίας της εσωτερικής αγοράς και 
των διαφορών στην αντίληψη των 
καταναλωτών στα κράτη μέλη.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Κάθε ενσωμάτωση των νέων απαιτήσεων οι οποίες είναι δυνατό να προκύψουν στο μέλλον 
πρέπει να αποτελεί αντικείμενο νομοθετικής αναθεώρησης που η Επιτροπή θα κρίνει σκόπιμο 
να παρουσιάσει.

Τροπολογία 151
Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Εντούτοις, οι νέες απαιτήσεις όσον 
αφορά τις υποχρεωτικές πληροφορίες για 
τα τρόφιμα πρέπει να θεσπίζονται, εάν και 
όταν απαιτούνται, σύμφωνα με τις αρχές 
της επικουρικότητας, της αναλογικότητας 
και της αειφορίας.

(19) Εντούτοις, οι νέες απαιτήσεις όσον 
αφορά τις υποχρεωτικές πληροφορίες για 
τα τρόφιμα πρέπει να θεσπίζονται, εάν και 
όταν απαιτούνται, σύμφωνα με τις αρχές 
της επικουρικότητας, της αναλογικότητας, 
της διαφάνειας και της αειφορίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διατηρηθεί η συμβατότητα με τους σημερινούς στόχους της ΕΕ για διασφάλιση 
πλήρους λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, είναι ουσιώδες να κοινοποιούνται οποιεσδήποτε 
νέες απαιτήσεις και να εξετάζονται απ' όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ούτως ώστε να 
διασφαλιστεί ότι είναι δικαιολογημένες και δεν παρεμποδίζουν την ελεύθερη διακίνηση των 
αγαθών.
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Τροπολογία 152
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 
οι αλλαγές και οι εξελίξεις στον τομέα 
των πληροφοριών για τα τρόφιμα, πρέπει 
να προβλεφθούν διατάξεις οι οποίες θα 
δίνουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να 
τροποποιεί τον κατάλογο των 
υποχρεωτικών πληροφοριών με την 
προσθήκη ή την αφαίρεση ενδείξεων και 
να επιτραπεί η δυνατότητα διάθεσης 
ορισμένων στοιχείων με εναλλακτικά 
μέσα. Η διαβούλευση με τους 
ενδιαφερομένους θα διευκολύνει την 
πραγματοποίηση έγκαιρων και καλά 
επικεντρωμένων αλλαγών των 
απαιτήσεων σχετικά με τις πληροφορίες 
για τα τρόφιμα.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περί εγκρίσεως διατάξεις προς τροποποίηση του καταλόγου των υποχρεωτικών 
πληροφοριών και για να επιτραπεί η δυνατότητα διάθεσης ορισμένων ενδείξεων με εναλλακτικά 
μέσα συνεπάγονται ουσιαστική τροποποίηση του κανονισμού και πρέπει επομένως να 
αποτελέσουν το αντικείμενο της διαδικασίας συναπόφασης και όχι της διαδικασίας 
επιτροπολογίας.

Τροπολογία 153
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 
οι αλλαγές και οι εξελίξεις στον τομέα 
των πληροφοριών για τα τρόφιμα, πρέπει 
να προβλεφθούν διατάξεις οι οποίες θα 

Διαγράφεται
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δίνουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να 
τροποποιεί τον κατάλογο των 
υποχρεωτικών πληροφοριών με την 
προσθήκη ή την αφαίρεση ενδείξεων και 
να επιτραπεί η δυνατότητα διάθεσης 
ορισμένων στοιχείων με εναλλακτικά 
μέσα. Η διαβούλευση με τους 
ενδιαφερομένους θα διευκολύνει την 
πραγματοποίηση έγκαιρων και καλά 
επικεντρωμένων αλλαγών των 
απαιτήσεων σχετικά με τις πληροφορίες 
για τα τρόφιμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περί εγκρίσεως διατάξεις προς τροποποίηση του καταλόγου των υποχρεωτικών 
πληροφοριών και για να επιτραπεί η δυνατότητα διάθεσης ορισμένων ενδείξεων με εναλλακτικά 
μέσα συνεπάγονται ουσιαστική τροποποίηση του κανονισμού και πρέπει επομένως να 
αποτελέσουν το αντικείμενο της διαδικασίας συναπόφασης και όχι της διαδικασίας 
επιτροπολογίας.

Τροπολογία 154
Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 
οι αλλαγές και οι εξελίξεις στον τομέα 
των πληροφοριών για τα τρόφιμα, πρέπει 
να προβλεφθούν διατάξεις οι οποίες θα 
δίνουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να 
τροποποιεί τον κατάλογο των 
υποχρεωτικών πληροφοριών με την 
προσθήκη ή την αφαίρεση ενδείξεων και 
να επιτραπεί η δυνατότητα διάθεσης 
ορισμένων στοιχείων με εναλλακτικά 
μέσα. Η διαβούλευση με τους 
ενδιαφερομένους θα διευκολύνει την 
πραγματοποίηση έγκαιρων και καλά 
επικεντρωμένων αλλαγών των 
απαιτήσεων σχετικά με τις πληροφορίες 

Διαγράφεται
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για τα τρόφιμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περί εγκρίσεως διατάξεις προς τροποποίηση του καταλόγου των υποχρεωτικών 
πληροφοριών και για να επιτραπεί η δυνατότητα διάθεσης ορισμένων ενδείξεων με εναλλακτικά 
μέσα συνεπάγονται ουσιαστική τροποποίηση του κανονισμού και πρέπει επομένως να 
αποτελέσουν το αντικείμενο της διαδικασίας συναπόφασης και όχι της διαδικασίας 
επιτροπολογίας.

Τροπολογία 155
Kathy Sinnott

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 
οι αλλαγές και οι εξελίξεις στον τομέα 
των πληροφοριών για τα τρόφιμα, πρέπει 
να προβλεφθούν διατάξεις οι οποίες θα 
δίνουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να 
τροποποιεί τον κατάλογο των 
υποχρεωτικών πληροφοριών με την 
προσθήκη ή την αφαίρεση ενδείξεων και 
να επιτραπεί η δυνατότητα διάθεσης 
ορισμένων στοιχείων με εναλλακτικά 
μέσα. Η διαβούλευση με τους 
ενδιαφερομένους θα διευκολύνει την 
πραγματοποίηση έγκαιρων και καλά 
επικεντρωμένων αλλαγών των 
απαιτήσεων σχετικά με τις πληροφορίες 
για τα τρόφιμα.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι περί εγκρίσεως διατάξεις προς τροποποίηση του καταλόγου των υποχρεωτικών 
πληροφοριών και για να επιτραπεί η δυνατότητα διάθεσης ορισμένων ενδείξεων με εναλλακτικά 
μέσα συνεπάγονται ουσιαστική τροποποίηση του κανονισμού και πρέπει επομένως να 
αποτελέσουν το αντικείμενο της διαδικασίας συναπόφασης και όχι της διαδικασίας 
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επιτροπολογίας.

Τροπολογία 156
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη 
οι αλλαγές και οι εξελίξεις στον τομέα 
των πληροφοριών για τα τρόφιμα, πρέπει 
να προβλεφθούν διατάξεις οι οποίες θα 
δίνουν στην Επιτροπή τη δυνατότητα να 
τροποποιεί τον κατάλογο των 
υποχρεωτικών πληροφοριών με την 
προσθήκη ή την αφαίρεση ενδείξεων και 
να επιτραπεί η δυνατότητα διάθεσης 
ορισμένων στοιχείων με εναλλακτικά 
μέσα. Η διαβούλευση με τους 
ενδιαφερομένους θα διευκολύνει την 
πραγματοποίηση έγκαιρων και καλά 
επικεντρωμένων αλλαγών των 
απαιτήσεων σχετικά με τις πληροφορίες 
για τα τρόφιμα.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία επιτροπολογίας δεν μπορεί να εφαρμοστεί παρά μόνο σε δευτερεύοντα μέτρα· 
κάθε τροποποίηση των υποχρεωτικών διατάξεων πρέπει να εμπίπτει στη διαδικασία 
συναπόφασης.

Τροπολογία 157
Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Οι ετικέτες των τροφίμων πρέπει να 
είναι σαφείς και κατανοητές, έτσι ώστε να 

(25) Οι ετικέτες των τροφίμων πρέπει να 
είναι σαφείς και κατανοητές, έτσι ώστε να 
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βοηθούν τους καταναλωτές που επιθυμούν 
να είναι πιο ενημερωμένοι στις 
διατροφικές και διοικητικές επιλογές τους. 
Οι μελέτες δείχνουν ότι οι ευανάγνωστες 
ετικέτες αποτελούν σημαντικό στοιχείο 
στη μεγιστοποίηση της δυνατότητας να 
επηρεάσουν οι πληροφορίες της ετικέτας 
τα άτομα που τις διαβάζουν, και ότι το
μικρό μέγεθος των γραμμάτων είναι μια 
από τις αιτίες που οι καταναλωτές δεν 
είναι ικανοποιημένοι με τις ετικέτες των 
τροφίμων.

βοηθούν τους καταναλωτές που επιθυμούν 
να είναι πιο ενημερωμένοι στις 
διατροφικές και διαιτητικές επιλογές τους. 
Οι μελέτες δείχνουν ότι οι ευανάγνωστες 
ετικέτες αποτελούν σημαντικό στοιχείο 
στη μεγιστοποίηση της δυνατότητας να 
επηρεάσουν οι πληροφορίες της ετικέτας 
τα άτομα που τις διαβάζουν, και ότι, κατά 
συνέπεια, θα πρέπει να εξετάζονται 
ταυτόχρονα παράγοντες όπως το μέγεθος, 
οι χαρακτήρες, το χρώμα και η αντίθεση, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ή 
ικανοποίηση των καταναλωτών με τις 
ετικέτες των τροφίμων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αναγνωσιμότητα των ετικετών είναι ουσιώδης για τους καταναλωτές και θα πρέπει να 
συνεχίσει να αποτελεί απαίτηση στο πλαίσιο του νέου κανονισμού. Ωστόσο, κατά την 
αξιολόγηση της ευκρίνειας των ετικετών πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μια σειρά παραγόντων 
και όχι μόνο το μέγεθος των χαρακτήρων.

Τροπολογία 158
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25) Οι ετικέτες των τροφίμων πρέπει να 
είναι σαφείς και κατανοητές, έτσι ώστε να
βοηθούν τους καταναλωτές που επιθυμούν
να είναι πιο ενημερωμένοι στις 
διατροφικές και διαιτητικές επιλογές τους. 
Οι μελέτες δείχνουν ότι οι ευανάγνωστες 
ετικέτες αποτελούν σημαντικό στοιχείο 
στη μεγιστοποίηση της δυνατότητας να 
επηρεάσουν οι πληροφορίες της ετικέτας 
τα άτομα που τις διαβάζουν, και ότι το 
μικρό μέγεθος των γραμμάτων είναι μια 
από τις αιτίες που οι καταναλωτές δεν είναι 
ικανοποιημένοι με τις ετικέτες των 

(25) Οι ετικέτες των τροφίμων πρέπει να 
είναι ακριβείς, σαφείς, ευανάγνωστες και 
κατανοητές, έτσι ώστε να βοηθούν τους 
καταναλωτές στις διατροφικές και 
διαιτητικές επιλογές τους. Οι μελέτες 
δείχνουν ότι οι ευανάγνωστες ετικέτες 
αποτελούν σημαντικό στοιχείο στη 
μεγιστοποίηση της δυνατότητας να 
επηρεάσουν οι πληροφορίες της ετικέτας 
τα άτομα που τις διαβάζουν, και ότι το 
μικρό μέγεθος των γραμμάτων είναι μια 
από τις αιτίες που οι καταναλωτές δεν είναι 
ικανοποιημένοι με τις ετικέτες των 



PE416.699v02-00 14/124 AM\765208EL.doc

EL

τροφίμων. τροφίμων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία που στοχεύει σε όλους τους καταναλωτές και τη συνεκτικότητα του συνόλου της 
αιτιολογικής σκέψης, που υπενθυμίζει τα ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να τηρούνται όσον 
αφορά την επισήμανση.

Τροπολογία 159
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Προκειμένου να παρέχονται στους 
καταναλωτές πληροφορίες για τα 
τρόφιμα, οι οποίες απαιτούνται για να 
κάνουν ενημερωμένοι τις επιλογές τους, 
τα αλκοολούχα μικτά ποτά πρέπει επίσης 
να παρέχουν πληροφορίες για τα 
συστατικά τους.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Πράγματι, τα αλκοολούχα μικτά ποτά (γνωστά και ως alcopops) έχουν ορισμένα 
χαρακτηριστικά που δικαιολογούν το να τους δώσει η νομοθεσία για την ενημέρωση των 
καταναλωτών αυξημένη προσοχή· είναι άκρως ελκυστικά για τους νέους και μπορεί να 
συμβάλουν σε αύξηση της κατανάλωσης αλκοόλ αλλά και σε μείωση της ηλικίας κατά την οποία 
αρχίζει η κατανάλωση. Περιέχουν τεχνητό, όμοιο προς γλυκά, χρωματισμό και γεύσεις (για να 
καλύπτεται η γεύση του οινοπνεύματος) και μεγάλη περιεκτικότητα σε ζάχαρη. Μερικά 
περιέχουν επίσης διεγερτικές ουσίες όπως η καφεΐνη, το ginseng, η ταυρίνη ή η παυλλινία η 
κοπάνιος (guarana).
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Τροπολογία 160
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Προκειμένου να παρέχονται στους 
καταναλωτές πληροφορίες για τα τρόφιμα, 
οι οποίες απαιτούνται για να κάνουν 
ενημερωμένοι τις επιλογές τους, τα 
αλκοολούχα μικτά ποτά πρέπει επίσης να 
παρέχουν πληροφορίες για τα συστατικά 
τους.

(27) Προκειμένου να παρέχονται στους 
καταναλωτές σε αλκοολούχα ποτά 
πληροφορίες οι οποίες απαιτούνται για να 
κάνουν ενημερωμένοι τις επιλογές τους, θα 
διενεργήσουν η Επιτροπή και οι σχετικοί 
φορείς έρευνες προκειμένου να 
διαπιστώσουν ποιες πληροφορίες είναι οι 
πλέον χρήσιμες για τον καταναλωτή και 
με ποιο τρόπο είναι δυνατόν αυτές να 
διατεθούν όσο το δυνατόν 
αποτελεσματικότερα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Der Zweck der Bereitstellung von Verbraucherinformationen besteht darin, informiert eine 
Auswahl treffen zu können. Dies ist nicht möglich, wenn einige Getränke Informationen 
tragen, die andere nicht ausweisen. Der Erwägungsgrund 27 ist nicht vereinbar mit dem 
Reglungstext, der nur Bier, Wein und Spirituosen von den Regelungen ausnimmt, wohingegen 
andere alkoholische Getränke, und nicht nur alkoholische Mischgetränke, weiter unter die 
allgemeinen Bestimmungen fallen. Der Ausnahmezeitraum ist daher entschiedend, um die 
Bedürfnisse der Verbraucher besser zu verstehen und ein kohärentes Konzept zu 
gewährleisten.

Τροπολογία 161
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Προκειμένου να παρέχονται στους 
καταναλωτές πληροφορίες για τα τρόφιμα, 
οι οποίες απαιτούνται για να κάνουν 
ενημερωμένοι τις επιλογές τους, τα 
αλκοολούχα μικτά ποτά πρέπει επίσης να 

(27) Προκειμένου να παρέχονται στους 
καταναλωτές πληροφορίες για τα τρόφιμα, 
οι οποίες απαιτούνται για να κάνουν 
ενημερωμένοι τις επιλογές τους, τα 
αλκοολούχα μικτά ποτά πρέπει να 
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παρέχουν πληροφορίες για τα συστατικά 
τους.

επισημαίνονται ως τέτοια, επίσης να 
παρέχουν πληροφορίες για τα συστατικά 
τους και να αναφέρουν ακριβώς το 
ποσοστό οινοπνεύματος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα μικτά ποτά που περιέχουν οινόπνευμα πρέπει να αναφέρονται ως τέτοια, δηλαδή να 
αναφέρουν σαφώς ότι περιέχουν οινόπνευμα, αναφέροντας ακριβώς ποιο και σε ποιο ποσοστό. 
Οι καταναλωτές πρέπει να είναι ενημερωμένοι για τα ειδικά χαρακτηριστικά αυτού του είδους 
του μικτού ποτού που περιέχει οινόπνευμα, προκειμένου να είναι δεόντως πληροφορημένοι και 
στο πλαίσιο των πολιτικών για την καταπολέμηση του οινοπνεύματος και την υπερβολική 
κατανάλωση οινοπνεύματος.

Τροπολογία 162
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Προκειμένου να παρέχονται στους 
καταναλωτές πληροφορίες για τα τρόφιμα, 
οι οποίες απαιτούνται για να κάνουν 
ενημερωμένοι τις επιλογές τους, τα 
αλκοολούχα μικτά ποτά πρέπει επίσης να 
παρέχουν πληροφορίες για τα συστατικά 
τους.

(27) Προκειμένου να παρέχονται στους 
καταναλωτές πληροφορίες για τα τρόφιμα, 
οι οποίες απαιτούνται για να κάνουν 
ενημερωμένοι τις επιλογές τους, όλα τα 
αλκοολούχα ποτά, συμπεριλαμβανομένων 
του κρασιού, των οινοπνευματωδών, της 
μπύρας και των αλκοολούχων μικτών 
ποτών πρέπει να παρέχουν πληροφορίες 
για τα συστατικά τους.

Or. en
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Τροπολογία 163
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Προκειμένου να παρέχονται στους 
καταναλωτές πληροφορίες για τα τρόφιμα, 
οι οποίες απαιτούνται για να κάνουν 
ενημερωμένοι τις επιλογές τους, τα 
αλκοολούχα μικτά ποτά πρέπει επίσης να 
παρέχουν πληροφορίες για τα συστατικά 
τους.

(27) Προκειμένου να παρέχονται στους 
καταναλωτές πληροφορίες για τα τρόφιμα, 
οι οποίες απαιτούνται για να κάνουν 
ενημερωμένοι τις επιλογές τους, τα 
αλκοολούχα ποτά πρέπει επίσης να 
παρέχουν πληροφορίες για τα συστατικά 
τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η επίτευξη υψηλού επιπέδου υγείας των 
καταναλωτών, η παρούσα διάταξη πρέπει να ισχύει για όλα τα αλκοολούχα ποτά.

Τροπολογία 164
Riitta Myller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Προκειμένου να παρέχονται στους 
καταναλωτές πληροφορίες για τα τρόφιμα, 
οι οποίες απαιτούνται για να κάνουν 
ενημερωμένοι τις επιλογές τους, τα 
αλκοολούχα μικτά ποτά πρέπει επίσης να 
παρέχουν πληροφορίες για τα συστατικά 
τους.

(27) Προκειμένου να παρέχονται στους 
καταναλωτές πληροφορίες για τα τρόφιμα, 
οι οποίες απαιτούνται για να κάνουν 
ενημερωμένοι τις επιλογές τους, τα 
αλκοολούχα ποτά πρέπει επίσης να 
παρέχουν πληροφορίες για τα συστατικά 
τους.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ενημερώνονται οι καταναλωτές και για τα συστατικά των αλκοολούχων 
ποτών. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τους καταναλωτές που π.χ. υποφέρουν από διαβήτη.
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Τροπολογία 165
Riitta Myller

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Είναι επίσης σημαντικό να 
παρέχονται στους καταναλωτές 
πληροφορίες για τα υπόλοιπα αλκοολούχα 
ποτά. Υπάρχουν ήδη ειδικοί κοινοτικοί 
κανόνες σχετικά με την επισήμανση του 
κρασιού. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1493/1999 του Συμβουλίου της 17ης 
Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της 
αμπελοοινικής αγοράς παρέχει ένα 
εξαντλητικό σύνολο τεχνικών προτύπων, 
τα οποία καλύπτουν πλήρως όλες τις 
οινολογικές πρακτικές, τις μεθόδους 
παρασκευής και τα μέσα παρουσίασης 
και επισήμανσης των κρασιών, 
εξασφαλίζοντας έτσι ότι καλύπτονται όλα 
τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής 
και ότι οι καταναλωτές προστατεύονται 
και ενημερώνονται δεόντως. Ειδικότερα, 
η νομοθεσία αυτή περιγράφει με ακριβή 
και εξαντλητικό τρόπο τις ουσίες οι 
οποίες πιθανόν χρησιμοποιούνται στη 
διαδικασία παραγωγής, μαζί με τους 
όρους χρήσης τους, μέσω ενός θετικού 
καταλόγου οινολογικών πρακτικών και 
επεξεργασιών. Οιαδήποτε πρακτική δεν 
περιλαμβάνεται σ’ αυτό τον κατάλογο 
απαγορεύεται. Ως εκ τούτου, είναι 
σκόπιμο να εξαιρεθεί το κρασί, σ’αυτό το 
στάδιο, από την υποχρέωση αναγραφής 
καταλόγου των συστατικών του και να 
προβλεφθεί διατροφική δήλωση. Όσον 
αφορά τη μπίρα και τα οινοπνευματώδη 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 
1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] της […] 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την 
περιγραφή, την παρουσίαση, την 
επισήμανση και την προστασία των 

Διαγράφεται
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γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών, και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου, και προκειμένου 
να εξασφαλιστεί μια συνεπής προσέγγιση 
και συνοχή με τους όρους που έχουν 
θεσπιστεί για το κρασί, εφαρμόζεται το 
ίδιο είδος εξαιρέσεων. Εντούτοις, η 
Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση πέντε έτη 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, και μπορεί, αν χρειαστεί, να 
προτείνει ειδικές απαιτήσεις στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού.

Or. fi

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ενημερώνονται οι καταναλωτές και για τα συστατικά των αλκοολούχων 
ποτών. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τους καταναλωτές που π.χ. υποφέρουν από διαβήτη.

Τροπολογία 166
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Είναι επίσης σημαντικό να 
παρέχονται στους καταναλωτές 
πληροφορίες για τα υπόλοιπα αλκοολούχα 
ποτά. Υπάρχουν ήδη ειδικοί κοινοτικοί 
κανόνες σχετικά με την επισήμανση του 
κρασιού. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1493/1999 του Συμβουλίου της 17ης 
Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της 
αμπελοοινικής αγοράς παρέχει ένα 
εξαντλητικό σύνολο τεχνικών προτύπων, 
τα οποία καλύπτουν πλήρως όλες τις 
οινολογικές πρακτικές, τις μεθόδους 
παρασκευής και τα μέσα παρουσίασης 
και επισήμανσης των κρασιών, 
εξασφαλίζοντας έτσι ότι καλύπτονται όλα 
τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής 

Διαγράφεται
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και ότι οι καταναλωτές προστατεύονται 
και ενημερώνονται δεόντως. Ειδικότερα, 
η νομοθεσία αυτή περιγράφει με ακριβή 
και εξαντλητικό τρόπο τις ουσίες οι 
οποίες πιθανόν χρησιμοποιούνται στη 
διαδικασία παραγωγής, μαζί με τους 
όρους χρήσης τους, μέσω ενός θετικού 
καταλόγου οινολογικών πρακτικών και 
επεξεργασιών. Οιαδήποτε πρακτική δεν 
περιλαμβάνεται σ’ αυτό τον κατάλογο 
απαγορεύεται. Ως εκ τούτου, είναι 
σκόπιμο να εξαιρεθεί το κρασί, σ’αυτό το 
στάδιο, από την υποχρέωση αναγραφής 
καταλόγου των συστατικών του και να 
προβλεφθεί διατροφική δήλωση. Όσον 
αφορά τη μπίρα και τα οινοπνευματώδη 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 
1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] της […] 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την 
περιγραφή, την παρουσίαση, την 
επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών, και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου, και προκειμένου 
να εξασφαλιστεί μια συνεπής προσέγγιση 
και συνοχή με τους όρους που έχουν 
θεσπιστεί για το κρασί, εφαρμόζεται το 
ίδιο είδος εξαιρέσεων. Εντούτοις, η 
Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση πέντε έτη 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, και μπορεί, αν χρειαστεί, να 
προτείνει ειδικές απαιτήσεις στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι στόχος του κανονισμού είναι ένα υψηλό επίπεδο υγείας των καταναλωτών, δεν 
αντιλαμβανόμαστε για ποιο λόγο πρέπει να αποκτήσουν ένα πλεονέκτημα ακριβώς τα 
αλκοολικά ποτά και να εξαιρεθούν από τις απαιτήσεις επισήμανσης.



AM\765208EL.doc 21/124 PE416.699v02-00

EL

Τροπολογία 167
Thomas Ulmer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Είναι επίσης σημαντικό να 
παρέχονται στους καταναλωτές 
πληροφορίες για τα υπόλοιπα αλκοολούχα 
ποτά. Υπάρχουν ήδη ειδικοί κοινοτικοί 
κανόνες σχετικά με την επισήμανση του
κρασιού. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1493/1999 του Συμβουλίου της 17ης 
Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της 
αμπελοοινικής αγοράς παρέχει ένα 
εξαντλητικό σύνολο τεχνικών προτύπων, 
τα οποία καλύπτουν πλήρως όλες τις 
οινολογικές πρακτικές, τις μεθόδους 
παρασκευής και τα μέσα παρουσίασης 
και επισήμανσης των κρασιών, 
εξασφαλίζοντας έτσι ότι καλύπτονται όλα 
τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής 
και ότι οι καταναλωτές προστατεύονται 
και ενημερώνονται δεόντως. Ειδικότερα, 
η νομοθεσία αυτή περιγράφει με ακριβή 
και εξαντλητικό τρόπο τις ουσίες οι 
οποίες πιθανόν χρησιμοποιούνται στη 
διαδικασία παραγωγής, μαζί με τους 
όρους χρήσης τους, μέσω ενός θετικού 
καταλόγου οινολογικών πρακτικών και 
επεξεργασιών. Οιαδήποτε πρακτική δεν 
περιλαμβάνεται σ’ αυτό τον κατάλογο 
απαγορεύεται. Ως εκ τούτου, είναι 
σκόπιμο να εξαιρεθεί το κρασί, σ’αυτό το 
στάδιο, από την υποχρέωση αναγραφής 
καταλόγου των συστατικών του και να 
προβλεφθεί διατροφική δήλωση. Όσον 
αφορά τη μπίρα και τα οινοπνευματώδη 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 
1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] της […] 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την 
περιγραφή, την παρουσίαση, την 
επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών, και για την 

(28) Είναι σημαντικό να παρέχονται στους 
καταναλωτές πληροφορίες για τα 
αλκοολούχα ποτά.
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κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου, και προκειμένου 
να εξασφαλιστεί μια συνεπής προσέγγιση 
και συνοχή με τους όρους που έχουν 
θεσπιστεί για το κρασί, εφαρμόζεται το 
ίδιο είδος εξαιρέσεων. Εντούτοις, η 
Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση πέντε έτη 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, και μπορεί, αν χρειαστεί, να 
προτείνει ειδικές απαιτήσεις στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 168
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Είναι επίσης σημαντικό να 
παρέχονται στους καταναλωτές 
πληροφορίες για τα υπόλοιπα αλκοολούχα 
ποτά. Υπάρχουν ήδη ειδικοί κοινοτικοί 
κανόνες σχετικά με την επισήμανση του 
κρασιού. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1493/1999 του Συμβουλίου της 17ης 
Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της 
αμπελοοινικής αγοράς παρέχει ένα 
εξαντλητικό σύνολο τεχνικών προτύπων, 
τα οποία καλύπτουν πλήρως όλες τις 
οινολογικές πρακτικές, τις μεθόδους 
παρασκευής και τα μέσα παρουσίασης 
και επισήμανσης των κρασιών, 
εξασφαλίζοντας έτσι ότι καλύπτονται όλα 
τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής 
και ότι οι καταναλωτές προστατεύονται 
και ενημερώνονται δεόντως. Ειδικότερα, 
η νομοθεσία αυτή περιγράφει με ακριβή 
και εξαντλητικό τρόπο τις ουσίες οι 
οποίες πιθανόν χρησιμοποιούνται στη 
διαδικασία παραγωγής, μαζί με τους 
όρους χρήσης τους, μέσω ενός θετικού 
καταλόγου οινολογικών πρακτικών και 

(28) Οι απαιτήσεις παροχής πληροφοριών 
στους καταναλωτές όσον αφορά τα 
περιέχοντα οινόπνευμα ποτά πρέπει να 
καθορίζονται σαφώς. Για το λόγο αυτό 
δεν είναι κατάλληλη η δυνατότητα 
εφαρμογής ορισμένων διατάξεων αυτού 
του κανονισμού σε ποτά περιέχοντα 
οινόπνευμα. Υπάρχουν ήδη ειδικοί 
κοινοτικοί κανόνες σχετικά με την 
επισήμανση του κρασιού. Ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου της 
17ης Μαΐου 1999 και ο κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου. Το ίδιο 
ισχύει για την επισήμανση 
οινοπνευματωδών (κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Προκειμένου να εξασφαλιστεί μια συνεπής 
προσέγγιση όσον αφορά τις πληροφορίες 
για ποτά περιέχοντα οινόπνευμα και 
συνοχή με άλλες κοινοτικές διατάξεις, θα 
πρέπει ποτά που περιέχουν οινόπνευμα να 
μην υπόκεινται στο πεδίο εφαρμογής 
αυτού του κανονισμού όσον αφορά την 



AM\765208EL.doc 23/124 PE416.699v02-00

EL

επεξεργασιών. Οιαδήποτε πρακτική δεν 
περιλαμβάνεται σ’ αυτό τον κατάλογο 
απαγορεύεται. Ως εκ τούτου, είναι 
σκόπιμο να εξαιρεθεί το κρασί, σ’ αυτό το 
στάδιο, από την υποχρέωση αναγραφής 
καταλόγου των συστατικών του και να 
προβλεφθεί διατροφική δήλωση. Όσον 
αφορά τη μπίρα και τα οινοπνευματώδη 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 
1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] της […] 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την 
περιγραφή, την παρουσίαση, την 
επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών, και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου, και προκειμένου 
να εξασφαλιστεί μια συνεπής προσέγγιση 
και συνοχή με τους όρους που έχουν 
θεσπιστεί για το κρασί, εφαρμόζεται το 
ίδιο είδος εξαιρέσεων. Εντούτοις, η 
Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση πέντε έτη 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, και μπορεί, αν χρειαστεί, να 
προτείνει ειδικές απαιτήσεις στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού.

υποχρεωτική επισήμανση των 
συστατικών ή της διατροφικής 
επισήμανσης στην ετικέτα. Εντούτοις, η 
Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση πέντε έτη 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, και μπορεί, αν χρειαστεί, να 
προτείνει ειδικές απαιτήσεις στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Όταν εξαιρούνται το κρασί, η μπύρα και αλκοολούχα ποτά αλλά όχι άλλα ποτά που περιέχουν 
οινόπνευμα, δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί ισορροπία στον κλάδο. Ορισμένα συγκεκριμένα 
προϊόντα ευνοήθηκαν και άλλα απετέλεσαν αντικείμενο δυσμενούς διάκρισης. Οι καταναλωτές 
παραπλανήθηκαν όσον αφορά την πραγματική σύνθεση διαφόρων προϊόντων. Η χρονική 
περίοδος εξαίρεσης είναι κατά συνέπεια αναγκαία προκειμένου να γίνουν καλύτερα κατανοητές 
οι ανάγκες των καταναλωτών και να διασφαλιστεί μια συνεκτική αντίληψη.
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Τροπολογία 169
Anne Laperrouze

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Είναι επίσης σημαντικό να παρέχονται 
στους καταναλωτές πληροφορίες για τα 
υπόλοιπα αλκοολούχα ποτά. Υπάρχουν 
ήδη ειδικοί κοινοτικοί κανόνες σχετικά με 
την επισήμανση του κρασιού. Ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του 
Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 για την 
κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς 
παρέχει ένα εξαντλητικό σύνολο τεχνικών 
προτύπων, τα οποία καλύπτουν πλήρως 
όλες τις οινολογικές πρακτικές, τις 
μεθόδους παρασκευής και τα μέσα 
παρουσίασης και επισήμανσης των 
κρασιών, εξασφαλίζοντας έτσι ότι 
καλύπτονται όλα τα στάδια της 
διαδικασίας παραγωγής και ότι οι 
καταναλωτές προστατεύονται και 
ενημερώνονται δεόντως. Ειδικότερα, η 
νομοθεσία αυτή περιγράφει με ακριβή και 
εξαντλητικό τρόπο τις ουσίες οι οποίες 
πιθανόν χρησιμοποιούνται στη διαδικασία 
παραγωγής, μαζί με τους όρους χρήσης 
τους, μέσω ενός θετικού καταλόγου 
οινολογικών πρακτικών και επεξεργασιών. 
Οιαδήποτε πρακτική δεν περιλαμβάνεται 
σ’ αυτό τον κατάλογο απαγορεύεται. Ως εκ 
τούτου, είναι σκόπιμο να εξαιρεθεί το 
κρασί, σ’αυτό το στάδιο, από την 
υποχρέωση αναγραφής καταλόγου των 
συστατικών του και να προβλεφθεί 
διατροφική δήλωση. Όσον αφορά τη μπίρα 
και τα οινοπνευματώδη όπως ορίζονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] της […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την 
περιγραφή, την παρουσίαση, την 
επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών, και για την 

(28) Είναι επίσης σημαντικό να παρέχονται 
στους καταναλωτές πληροφορίες για τα 
υπόλοιπα αλκοολούχα ποτά. Υπάρχουν 
ήδη ειδικοί κοινοτικοί κανόνες σχετικά με 
την επισήμανση του κρασιού. Ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του 
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2008 για 
την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής 
αγοράς και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1601/1991 του Συμβουλίου της 10ης 
Ιουνίου 1991 παρέχουν ένα εξαντλητικό 
σύνολο τεχνικών προτύπων, τα οποία 
καλύπτουν πλήρως όλες τις οινολογικές 
πρακτικές, τις μεθόδους παρασκευής και 
τα μέσα παρουσίασης και επισήμανσης 
των κρασιών και των αμπελοοινικών 
προϊόντων, εξασφαλίζοντας έτσι ότι 
καλύπτονται όλα τα στάδια της 
διαδικασίας παραγωγής και ότι οι 
καταναλωτές προστατεύονται και 
ενημερώνονται δεόντως. Ειδικότερα, η 
νομοθεσία αυτή περιγράφει με ακριβή και 
εξαντλητικό τρόπο τις ουσίες οι οποίες 
πιθανόν χρησιμοποιούνται στη διαδικασία 
παραγωγής, μαζί με τους όρους χρήσης 
τους, μέσω ενός θετικού καταλόγου 
οινολογικών πρακτικών και επεξεργασιών. 
Οιαδήποτε πρακτική δεν περιλαμβάνεται 
σ’ αυτό τον κατάλογο απαγορεύεται. Ως εκ 
τούτου, είναι σκόπιμο να εξαιρεθεί το 
κρασί, σ’αυτό το στάδιο, από την 
υποχρέωση αναγραφής καταλόγου των 
συστατικών του και να προβλεφθεί 
διατροφική δήλωση. Όσον αφορά τη μπίρα 
και τα οινοπνευματώδη όπως ορίζονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] της […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την 
περιγραφή, την παρουσίαση, την 
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κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου, και προκειμένου 
να εξασφαλιστεί μια συνεπής προσέγγιση 
και συνοχή με τους όρους που έχουν 
θεσπιστεί για το κρασί, εφαρμόζεται το 
ίδιο είδος εξαιρέσεων. Εντούτοις, η 
Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση πέντε έτη 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, και μπορεί, αν χρειαστεί, να 
προτείνει ειδικές απαιτήσεις στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού.

επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών, και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου, και προκειμένου 
να εξασφαλιστεί μια συνεπής προσέγγιση 
και συνοχή με τους όρους που έχουν 
θεσπιστεί για το κρασί, εφαρμόζεται το 
ίδιο είδος εξαιρέσεων. Εντούτοις, η 
Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση πέντε έτη 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, και μπορεί, αν χρειαστεί, να 
προτείνει ειδικές απαιτήσεις στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 170
Dorette Corbey

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Είναι επίσης σημαντικό να παρέχονται 
στους καταναλωτές πληροφορίες για τα 
υπόλοιπα αλκοολούχα ποτά. Υπάρχουν 
ήδη ειδικοί κοινοτικοί κανόνες σχετικά με 
την επισήμανση του κρασιού. Ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του 
Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 για την 
κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς 
παρέχει ένα εξαντλητικό σύνολο τεχνικών 
προτύπων, τα οποία καλύπτουν πλήρως 
όλες τις οινολογικές πρακτικές, τις 
μεθόδους παρασκευής και τα μέσα 
παρουσίασης και επισήμανσης των 
κρασιών, εξασφαλίζοντας έτσι ότι 
καλύπτονται όλα τα στάδια της 
διαδικασίας παραγωγής και ότι οι 
καταναλωτές προστατεύονται και 
ενημερώνονται δεόντως. Ειδικότερα, η 
νομοθεσία αυτή περιγράφει με ακριβή και 
εξαντλητικό τρόπο τις ουσίες οι οποίες 
πιθανόν χρησιμοποιούνται στη διαδικασία 

(28) Είναι επίσης σημαντικό να παρέχονται 
στους καταναλωτές πληροφορίες για τα 
υπόλοιπα αλκοολούχα ποτά. Υπάρχουν 
ήδη ειδικοί κοινοτικοί κανόνες σχετικά με 
την επισήμανση του κρασιού. Ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του 
Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 για την 
κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς 
παρέχει ένα εξαντλητικό σύνολο τεχνικών 
προτύπων, τα οποία καλύπτουν πλήρως 
όλες τις οινολογικές πρακτικές, τις 
μεθόδους παρασκευής και τα μέσα 
παρουσίασης και επισήμανσης των 
κρασιών, εξασφαλίζοντας έτσι ότι 
καλύπτονται όλα τα στάδια της 
διαδικασίας παραγωγής και ότι οι 
καταναλωτές προστατεύονται και 
ενημερώνονται δεόντως. Ειδικότερα, η 
νομοθεσία αυτή περιγράφει με ακριβή και 
εξαντλητικό τρόπο τις ουσίες οι οποίες 
πιθανόν χρησιμοποιούνται στη διαδικασία 
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παραγωγής, μαζί με τους όρους χρήσης 
τους, μέσω ενός θετικού καταλόγου 
οινολογικών πρακτικών και επεξεργασιών. 
Οιαδήποτε πρακτική δεν περιλαμβάνεται 
σ’ αυτό τον κατάλογο απαγορεύεται. Ως εκ 
τούτου, είναι σκόπιμο να εξαιρεθεί το 
κρασί, σ’αυτό το στάδιο, από την 
υποχρέωση αναγραφής καταλόγου των 
συστατικών του και να προβλεφθεί 
διατροφική δήλωση. Όσον αφορά τη 
μπίρα και τα οινοπνευματώδη όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] της […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την 
περιγραφή, την παρουσίαση, την 
επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών, και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου, και προκειμένου 
να εξασφαλιστεί μια συνεπής προσέγγιση 
και συνοχή με τους όρους που έχουν 
θεσπιστεί για το κρασί, εφαρμόζεται το 
ίδιο είδος εξαιρέσεων. Εντούτοις, η 
Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση πέντε έτη 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, και μπορεί, αν χρειαστεί, να 
προτείνει ειδικές απαιτήσεις στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού.

παραγωγής, μαζί με τους όρους χρήσης 
τους, μέσω ενός θετικού καταλόγου 
οινολογικών πρακτικών και επεξεργασιών. 
Οιαδήποτε πρακτική δεν περιλαμβάνεται 
σ’ αυτό τον κατάλογο απαγορεύεται. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο παρών κανονισμός πρέπει να ισχύει και για τα αλκοολούχα ποτά.



AM\765208EL.doc 27/124 PE416.699v02-00

EL

Τροπολογία 171
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Είναι επίσης σημαντικό να παρέχονται 
στους καταναλωτές πληροφορίες για τα 
υπόλοιπα αλκοολούχα ποτά. Υπάρχουν 
ήδη ειδικοί κοινοτικοί κανόνες σχετικά με 
την επισήμανση του κρασιού. Ο
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του 
Συμβουλίου της 17ης Μαΐου 1999 για την 
κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς 
παρέχει ένα εξαντλητικό σύνολο τεχνικών 
προτύπων, τα οποία καλύπτουν πλήρως 
όλες τις οινολογικές πρακτικές, τις 
μεθόδους παρασκευής και τα μέσα 
παρουσίασης και επισήμανσης των 
κρασιών, εξασφαλίζοντας έτσι ότι 
καλύπτονται όλα τα στάδια της 
διαδικασίας παραγωγής και ότι οι 
καταναλωτές προστατεύονται και 
ενημερώνονται δεόντως. Ειδικότερα, η 
νομοθεσία αυτή περιγράφει με ακριβή και 
εξαντλητικό τρόπο τις ουσίες οι οποίες 
πιθανόν χρησιμοποιούνται στη διαδικασία 
παραγωγής, μαζί με τους όρους χρήσης 
τους, μέσω ενός θετικού καταλόγου 
οινολογικών πρακτικών και επεξεργασιών. 
Οιαδήποτε πρακτική δεν περιλαμβάνεται 
σ’ αυτό τον κατάλογο απαγορεύεται. Ως εκ 
τούτου, είναι σκόπιμο να εξαιρεθεί το 
κρασί, σ’αυτό το στάδιο, από την 
υποχρέωση αναγραφής καταλόγου των 
συστατικών του και να προβλεφθεί 
διατροφική δήλωση. Όσον αφορά τη μπίρα 
και τα οινοπνευματώδη όπως ορίζονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] της […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την 
περιγραφή, την παρουσίαση, την 
επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών, και για την 

(28) Είναι επίσης σημαντικό να παρέχονται 
στους καταναλωτές πληροφορίες για τα 
υπόλοιπα αλκοολούχα ποτά. Υπάρχουν 
ήδη ειδικοί κοινοτικοί κανόνες σχετικά με 
την επισήμανση του κρασιού. Ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του 
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2008 για 
την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής 
αγοράς και ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1601/1991 του Συμβουλίου της 10ης 
Ιουνίου 1991 παρέχουν ένα εξαντλητικό 
σύνολο τεχνικών προτύπων, τα οποία 
καλύπτουν πλήρως όλες τις οινολογικές 
πρακτικές, τις μεθόδους παρασκευής και 
τα μέσα παρουσίασης και επισήμανσης 
των κρασιών και των αμπελοοινικών 
προϊόντων, εξασφαλίζοντας έτσι ότι 
καλύπτονται όλα τα στάδια της 
διαδικασίας παραγωγής και ότι οι 
καταναλωτές προστατεύονται και 
ενημερώνονται δεόντως. Ειδικότερα, η 
νομοθεσία αυτή περιγράφει με ακριβή και 
εξαντλητικό τρόπο τις ουσίες οι οποίες 
πιθανόν χρησιμοποιούνται στη διαδικασία 
παραγωγής, μαζί με τους όρους χρήσης 
τους, μέσω ενός θετικού καταλόγου 
οινολογικών πρακτικών και επεξεργασιών. 
Οιαδήποτε πρακτική δεν περιλαμβάνεται 
σ’ αυτό τον κατάλογο απαγορεύεται. Ως εκ 
τούτου, είναι σκόπιμο να εξαιρεθεί το 
κρασί, σ’αυτό το στάδιο, από την 
υποχρέωση αναγραφής καταλόγου των 
συστατικών του και να προβλεφθεί 
διατροφική δήλωση. Όσον αφορά τη μπίρα 
και τα οινοπνευματώδη όπως ορίζονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] της […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την 
περιγραφή, την παρουσίαση, την 
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κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου, και προκειμένου 
να εξασφαλιστεί μια συνεπής προσέγγιση 
και συνοχή με τους όρους που έχουν 
θεσπιστεί για το κρασί, εφαρμόζεται το 
ίδιο είδος εξαιρέσεων. Εντούτοις, η 
Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση πέντε έτη 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, και μπορεί, αν χρειαστεί, να 
προτείνει ειδικές απαιτήσεις στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού.

επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών, και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου, και προκειμένου 
να εξασφαλιστεί μια συνεπής προσέγγιση 
και συνοχή με τους όρους που έχουν 
θεσπιστεί για το κρασί, εφαρμόζεται το 
ίδιο είδος εξαιρέσεων. Εντούτοις, η 
Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση πέντε έτη 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, και μπορεί, αν χρειαστεί, να 
προτείνει ειδικές απαιτήσεις στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός του πεδίου των εξαιρέσεων που προβλέπονται για τα κρασιά πρέπει να τροποποιηθεί 
ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα τα αμπελοοινικά προϊόντα που καθορίζονται και 
ρυθμίζονται από τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) 1601/1991 εξαιρούνται από την 
υποχρέωση αναγραφής καταλόγου των συστατικών τους και πρόβλεψης διατροφικής δήλωσης. 
Τα αμπελοοινικά προϊόντα καθορίζονται και ρυθμίζονται με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
479/2008 της 29ης Απριλίου 2008 για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς και τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1601/1991 του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991 για τους 
αρωματισμένους οίνους και τα λοιπά ποτά με βάση τον οίνο.

Τροπολογία 172
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η επισήμανση της χώρας καταγωγής
ή του τόπου προέλευσης ενός τροφίμου 
πρέπει να προβλέπεται σε κάθε 
περίπτωση που η απουσία της είναι 
πιθανόν να παραπλανήσει τους 
καταναλωτές όσον αφορά την 
πραγματική χώρα καταγωγής ή τον 
πραγματικό τόπο προέλευσης του 

(29) Πρέπει να αναφέρεται κατά τον 
καταλληλότερο τρόπο η χώρα καταγωγής
της γεωργικής πρώτης ύλης που 
χρησιμοποιείται στο προϊόν, ούτως ώστε 
να διασφαλίζεται πλήρης διαφάνεια και 
ιχνηλασιμότητα. Σε κάθε περίπτωση, η 
αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του 
τόπου προέλευσης πρέπει να γίνεται με 
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συγκεκριμένου προϊόντος. Σε άλλες 
περιπτώσεις, η αναγραφή της χώρας 
καταγωγής ή του τόπου προέλευσης 
επαφίεται στην εκτίμηση των υπευθύνων 
των επιχειρήσεων τροφίμων. Σε κάθε 
περίπτωση, η αναγραφή της χώρας 
καταγωγής ή του τόπου προέλευσης πρέπει 
να γίνεται με τρόπο που να μην 
παραπλανάται ο καταναλωτής και βάσει 
σαφώς καθορισμένων κριτηρίων, τα οποία 
εξασφαλίζουν ίσους όρους για τη 
βιομηχανία και βελτιώνουν την κατανόηση 
από τους καταναλωτές των πληροφοριών 
που σχετίζονται με τη χώρα καταγωγής ή 
τον τόπο προέλευσης ενός τροφίμου. Τα εν 
λόγω κριτήρια να εφαρμόζονται στις 
ενδείξεις που σχετίζονται με το όνομα ή τη 
διεύθυνση του υπευθύνου της επιχείρησης 
τροφίμων.

τρόπο που να μην παραπλανάται ο 
καταναλωτής και βάσει σαφώς 
καθορισμένων κριτηρίων, τα οποία 
εξασφαλίζουν ίσους όρους για τη 
βιομηχανία και βελτιώνουν την κατανόηση 
από τους καταναλωτές των πληροφοριών 
που σχετίζονται με τη χώρα καταγωγής ή 
τον τόπο προέλευσης ενός τροφίμου. Τα εν 
λόγω κριτήρια δεν πρέπει να εφαρμόζονται 
στις ενδείξεις που σχετίζονται με το όνομα 
ή τη διεύθυνση του υπευθύνου της 
επιχείρησης τροφίμων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να προστεθεί ο ορισμός της ‘χώρας καταγωγής’ ώστε να διακρίνεται από τον 
ορισμό του τόπου προέλευσης.

Τροπολογία 173
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η επισήμανση της χώρας καταγωγής 
ή του τόπου προέλευσης ενός τροφίμου 
πρέπει να προβλέπεται σε κάθε περίπτωση 
που η απουσία της είναι πιθανόν να 
παραπλανήσει τους καταναλωτές όσον 
αφορά την πραγματική χώρα καταγωγής ή 
τον πραγματικό τόπο προέλευσης του 
συγκεκριμένου προϊόντος. Σε άλλες 
περιπτώσεις, η αναγραφή της χώρας 
καταγωγής ή του τόπου προέλευσης 

(29) Η επισήμανση της χώρας καταγωγής 
ή του τόπου προέλευσης ενός τροφίμου 
πρέπει να προβλέπεται για τα τρόφιμα που 
αποτελούνται από ένα μόνο συστατικό 
και για το σημαντικό συστατικό και 
το(τα) χαρακτηριστικό(-ά) συστατικό(-ά) 
των προϊόντων που έχουν πολλά 
συστατικά· επίσης σε κάθε περίπτωση που 
η απουσία της είναι πιθανόν να 
παραπλανήσει τους καταναλωτές όσον 
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επαφίεται στην εκτίμηση των υπευθύνων 
των επιχειρήσεων τροφίμων. Σε κάθε 
περίπτωση, η αναγραφή της χώρας 
καταγωγής ή του τόπου προέλευσης πρέπει 
να γίνεται με τρόπο που να μην 
παραπλανάται ο καταναλωτής και βάσει 
σαφώς καθορισμένων κριτηρίων, τα οποία 
εξασφαλίζουν ίσους όρους για τη 
βιομηχανία και βελτιώνουν την κατανόηση 
από τους καταναλωτές των πληροφοριών 
που σχετίζονται με τη χώρα καταγωγής ή 
τον τόπο προέλευσης ενός τροφίμου. Τα εν 
λόγω κριτήρια να εφαρμόζονται στις 
ενδείξεις που σχετίζονται με το όνομα ή τη 
διεύθυνση του υπευθύνου της επιχείρησης 
τροφίμων.

αφορά την πραγματική χώρα καταγωγής ή 
τον πραγματικό τόπο προέλευσης του 
συγκεκριμένου προϊόντος. Σε άλλες 
περιπτώσεις, η αναγραφή της χώρας 
καταγωγής ή του τόπου προέλευσης 
επαφίεται στην εκτίμηση των υπευθύνων 
των επιχειρήσεων τροφίμων. Σε κάθε 
περίπτωση, η αναγραφή της χώρας 
καταγωγής ή του τόπου προέλευσης πρέπει 
να γίνεται με τρόπο που να μην 
παραπλανάται ο καταναλωτής και βάσει 
σαφώς καθορισμένων κριτηρίων, τα οποία 
εξασφαλίζουν ίσους όρους για τη 
βιομηχανία και βελτιώνουν την κατανόηση 
από τους καταναλωτές των πληροφοριών 
που σχετίζονται με τη χώρα καταγωγής ή 
τον τόπο προέλευσης ενός τροφίμου. Τα εν 
λόγω κριτήρια να εφαρμόζονται στις 
ενδείξεις που σχετίζονται με το όνομα ή τη 
διεύθυνση του υπευθύνου της επιχείρησης 
τροφίμων.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης συνιστά σημαντικότατη πληροφορία για τους 
περισσότερους καταναλωτές. Πρέπει να επομένως να αναφέρεται υποχρεωτικώς για τα τρόφιμα 
που αποτελούνται από ένα μόνο συστατικό καθώς και για το σημαντικό συστατικό και το(τα) 
χαρακτηριστικό(-ά) συστατικό(-ά) των προϊόντων που έχουν πολλά συστατικά.

Τροπολογία 174
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η επισήμανση της χώρας καταγωγής 
ή του τόπου προέλευσης ενός τροφίμου 
πρέπει να προβλέπεται σε κάθε περίπτωση 
που η απουσία της είναι πιθανόν να 
παραπλανήσει τους καταναλωτές όσον 
αφορά την πραγματική χώρα καταγωγής ή 

(29) Η επισήμανση της χώρας καταγωγής 
ή του τόπου προέλευσης ενός τροφίμου 
πρέπει να είναι υποχρεωτική σε κάθε 
περίπτωση που η απουσία της είναι 
πιθανόν να παραπλανήσει τους 
καταναλωτές όσον αφορά την πραγματική 
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τον πραγματικό τόπο προέλευσης του 
συγκεκριμένου προϊόντος. Σε άλλες 
περιπτώσεις, η αναγραφή της χώρας 
καταγωγής ή του τόπου προέλευσης 
επαφίεται στην εκτίμηση των υπευθύνων 
των επιχειρήσεων τροφίμων. Σε κάθε 
περίπτωση, η αναγραφή της χώρας 
καταγωγής ή του τόπου προέλευσης πρέπει 
να γίνεται με τρόπο που να μην 
παραπλανάται ο καταναλωτής και βάσει 
σαφώς καθορισμένων κριτηρίων, τα οποία 
εξασφαλίζουν ίσους όρους για τη 
βιομηχανία και βελτιώνουν την κατανόηση 
από τους καταναλωτές των πληροφοριών 
που σχετίζονται με τη χώρα καταγωγής ή 
τον τόπο προέλευσης ενός τροφίμου. Τα εν 
λόγω κριτήρια δεν πρέπει να εφαρμόζονται 
στις ενδείξεις που σχετίζονται με το όνομα 
ή τη διεύθυνση του υπευθύνου της 
επιχείρησης τροφίμων.

χώρα καταγωγής ή τον πραγματικό τόπο 
προέλευσης του συγκεκριμένου προϊόντος. 
Σε άλλες περιπτώσεις, η αναγραφή της 
χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης 
επαφίεται στην εκτίμηση των υπευθύνων 
των επιχειρήσεων τροφίμων. Σε κάθε 
περίπτωση, η αναγραφή της χώρας 
καταγωγής ή του τόπου προέλευσης πρέπει 
να γίνεται με τρόπο που να μην 
παραπλανάται ο καταναλωτής και βάσει 
σαφώς καθορισμένων κριτηρίων, τα οποία 
εξασφαλίζουν ίσους όρους για τη 
βιομηχανία και βελτιώνουν την κατανόηση 
από τους καταναλωτές των πληροφοριών 
που σχετίζονται με τη χώρα καταγωγής ή 
τον τόπο προέλευσης ενός τροφίμου. Τα εν 
λόγω κριτήρια δεν πρέπει να εφαρμόζονται 
στις ενδείξεις που σχετίζονται με το όνομα 
ή τη διεύθυνση του υπευθύνου της 
επιχείρησης τροφίμων.

Or. en

Τροπολογία 175
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Οι κοινοτικοί μη προτιμησιακοί 
κανόνες καταγωγής θεσπίζονται στον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του 
Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 
περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού 
κώδικα και οι διατάξεις εφαρμογής του 
στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της 
Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 1993 για τον 
καθορισμό ορισμένων διατάξεων
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση 
του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα. Ο 
καθορισμός της χώρας καταγωγής των 
τροφίμων πρέπει να βασίζεται σ’ αυτούς 
τους κανόνες, τους οποίους το γνωρίζουν 

(31) Οι κοινοτικοί μη προτιμησιακοί 
κανόνες καταγωγής θεσπίζονται στον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του 
Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 
περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού 
κώδικα και οι διατάξεις εφαρμογής του 
στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της 
Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 1993 για τον 
καθορισμό ορισμένων διατάξεων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση 
του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα. Ο 
καθορισμός της χώρας καταγωγής των 
τροφίμων πρέπει να βασίζεται σ’ αυτούς 
τους κανόνες, τους οποίους γνωρίζουν 
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καλά οι επιχειρήσεις και οι διοικήσεις, και 
θα διευκολύνουν εν προκειμένω την 
εφαρμογή.

καλά οι επιχειρήσεις και οι διοικήσεις, και 
θα διευκολύνουν εν προκειμένω την 
εφαρμογή. Για τα κρέατα και τα τρόφιμα 
που περιέχουν κρέας εφαρμόζονται 
διαφοροποιημένοι κανόνες, λαμβάνοντας 
υπόψη τον τόπο γέννησης, εκτροφής και 
σφαγής του ζώου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για το κρέας, δεν είναι σκόπιμη η αναφορά ενός μόνο τόπου προέλευσης εφόσον τα ζώα δεν 
έχουν γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγεί στην ίδια χώρα ή τόπο. Μελέτες έχουν καταδείξει ότι ο 
τόπος στον οποίο γεννήθηκαν, εκτράφηκαν και εσφάγησαν τα ζώα έχει μεγάλη σημασία για τους 
καταναλωτές.

Τροπολογία 176
Dorette Corbey

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32α) Πρέπει να παρέχεται ερμηνεία των 
διατροφικών πληροφοριών στο 
εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας.

Or. en

Τροπολογία 177
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Γενικά, οι καταναλωτές δεν 
γνωρίζουν τη δυνητική συμβολή των 
αλκοολούχων ποτών στη συνολική τους 
δίαιτα. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να 
εξασφαλιστεί η παροχή πληροφοριών 

(34) Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν 
τη δυνητική συμβολή των αλκοολούχων 
ποτών στη συνολική τους δίαιτα. Ως εκ 
τούτου, η Επιτροπή και οι εμπλεκόμενοι 
φορείς θα διενεργήσουν κατά τη διάρκεια 
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σχετικά με το διατροφικό περιεχόμενο 
ιδίως των μικτών αλκοολούχων ποτών.

της χρονικής περιόδου εξαίρεσης έρευνες 
προκειμένου να διαπιστώσουν, ποιες 
πληροφορίες είναι οι πλέον χρησιμες για 
τον καταναλωτή και με ποιο τρόπο 
μπορούν να διατεθούν όσο το δυνατόν 
αποτελεσματικότερα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η επισήμανση της διατροφικής αξίας και των συστατικών σε αλκοολούχα ποτά θα πρέπει να 
εξετασθεί περαιτέρω. Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει για όλα τα αλκοολούχα ποτά 
ισοτίμως εφαρμόσιμες ενιαίες προτάσεις.

Τροπολογία 178
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Γενικά, οι καταναλωτές δεν 
γνωρίζουν τη δυνητική συμβολή των 
αλκοολούχων ποτών στη συνολική τους 
δίαιτα. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να 
εξασφαλιστεί η παροχή πληροφοριών 
σχετικά με το διατροφικό περιεχόμενο 
ιδίως των μικτών αλκοολούχων ποτών.

(34) Γενικά, οι καταναλωτές δεν 
γνωρίζουν τη δυνητική συμβολή των 
αλκοολούχων ποτών στη συνολική τους 
δίαιτα. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να 
εξασφαλιστεί η παροχή πληροφοριών 
σχετικά με το περιεχόμενο όλων των 
αλκοολούχων ποτών σε ενέργεια και 
υδατάνθρακες.

Or. en

Τροπολογία 179
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(34) Γενικά, οι καταναλωτές δεν 
γνωρίζουν τη δυνητική συμβολή των 

(34) Γενικά, οι καταναλωτές δεν 
γνωρίζουν τη δυνητική συμβολή των 
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αλκοολούχων ποτών στη συνολική τους 
δίαιτα. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να 
εξασφαλιστεί η παροχή πληροφοριών 
σχετικά με το διατροφικό περιεχόμενο 
ιδίως των μικτών αλκοολούχων ποτών.

αλκοολούχων ποτών στη συνολική τους 
δίαιτα. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να 
εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε πληροφορίες 
σχετικά με το διατροφικό περιεχόμενο των 
αλκοολούχων ποτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι στόχος του παρόντος κανονισμού είναι η επίτευξη υψηλού επιπέδου υγείας των 
καταναλωτών, η παρούσα διάταξη πρέπει να ισχύει για όλα τα αλκοολούχα ποτά.

Τροπολογία 180
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Για να ανταποκρίνονται στο μέσο 
καταναλωτή και να εξυπηρετούν τον 
ενημερωτικό σκοπό για τον οποίο 
προορίζονται, και δεδομένου του 
τρέχοντος επιπέδου γνώσεων σχετικά με το 
θέμα της διατροφής, οι παρεχόμενες 
πληροφορίες πρέπει να είναι απλές και
κατανοητές. Η έρευνα έχει καταδείξει ότι 
οι καταναλωτές θεωρούν ότι οι
πληροφορίες που αναγράφονται στο κύριο 
οπτικό πεδίο ή στο «εμπρόσθιο μέρος της 
συσκευασίας» είναι χρήσιμες κατά τη 
λήψη των αποφάσεων αγοράς. Συνεπώς, 
για να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές 
μπορούν να βλέπουν εύκολα τις βασικές 
διατροφικές πληροφορίες όταν αγοράζουν 
τρόφιμα, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να 
αναγράφονται στο κύριο οπτικό πεδίο της 
ετικέτας.

(37) Για να ανταποκρίνονται στο μέσο 
καταναλωτή και να εξυπηρετούν τον 
ενημερωτικό σκοπό για τον οποίο 
προορίζονται, και δεδομένου του 
τρέχοντος επιπέδου γνώσεων σχετικά με το 
θέμα της διατροφής, οι παρεχόμενες 
πληροφορίες πρέπει να είναι απλές και 
κατανοητές. Η έρευνα έχει καταδείξει ότι 
οι καταναλωτές επιθυμούν πληροφορίες 
για τέσσερα βασικά θρεπτικά στοιχεία
που θα αναγράφονται στο κύριο οπτικό 
πεδίο ή στο «εμπρόσθιο μέρος της 
συσκευασίας», δεδομένου ότι τις θεωρούν
χρήσιμες κατά τη λήψη των αποφάσεων 
αγοράς. Συνεπώς, αυτές οι περιορισμένες 
διατροφικές πληροφορίες πρέπει να 
αναγράφονται υποχρεωτικά στο 
εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας και να 
συνοδεύονται από την υποχρεωτική 
πληρέστερη διατροφική δήλωση στο 
οπίσθιο μέρος της συσκευασίας. 
Επιπλέον, στο οπίσθιο μέρος της 
συσκευασίας πρέπει να καθίσταται σαφές 
στους καταναλωτές με χωριστή δήλωση 



AM\765208EL.doc 35/124 PE416.699v02-00

EL

η τυχόν περιεκτικότητα των τροφίμων σε 
γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς 
καθώς και το εάν παράγονται με τη 
βοήθεια νανοτεχνολογιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι έρευνες καταδεικνύουν ότι οι καταναλωτές επιθυμούν την υποχρεωτική αναγραφή 
πληροφοριών όσον αφορά περιορισμένο αριθμό θρεπτικών ουσιών στο πρόσθιο μέρος της 
συσκευασίας ώστε να βοηθούνται κατά τη λήψη της απόφασης αγοράς. Η πλειοψηφία των 
καταναλωτών επιθυμεί να συμπληρώνονται αυτές οι περιορισμένες πληροφορίες από 
λεπτομερέστερη υποχρεωτική δήλωση των θρεπτικών ουσιών στο οπίσθιο μέρος της 
συσκευασίας.

Τροπολογία 181
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Δεδομένου του τρέχοντος επιπέδου 
γνώσεων σχετικά με το θέμα της 
διατροφής, οι παρεχόμενες πληροφορίες 
πρέπει να είναι απλές και κατανοητές. Η 
έρευνα έχει καταδείξει ότι οι καταναλωτές 
θεωρούν ότι οι πληροφορίες που 
αναγράφονται στο κύριο οπτικό πεδίο ή 
στο «εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας» 
είναι χρήσιμες κατά τη λήψη των 
αποφάσεων αγοράς. Συνεπώς, για να 
εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές μπορούν
να βλέπουν εύκολα τις βασικές 
διατροφικές πληροφορίες όταν αγοράζουν 
τρόφιμα, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να 
αναγράφονται στο κύριο οπτικό πεδίο της 
ετικέτας.

(37) Δεδομένου του τρέχοντος επιπέδου 
γνώσεων σχετικά με το θέμα της 
διατροφής, οι παρεχόμενες πληροφορίες 
πρέπει να είναι απλές και κατανοητές. 
Έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί σε 
ορισμένα κράτη μέλη έχουν καταδείξει ότι 
οι καταναλωτές θεωρούν ότι οι 
πληροφορίες για τις βασικές θρεπτικές 
ουσίες/συστατικά που αναγράφονται στο 
κύριο οπτικό πεδίο ή στο «εμπρόσθιο 
μέρος της συσκευασίας» είναι χρήσιμες 
κατά τη λήψη των αποφάσεων αγοράς. 
Έτσι, οι καταναλωτές μπορούν να βλέπουν 
εύκολα τις βασικές διατροφικές 
πληροφορίες όταν αγοράζουν τρόφιμα, 
δεδομένου ότι οι πληροφορίες αυτές 
αναγράφονται στο κύριο οπτικό πεδίο της 
ετικέτας, αλλά προκειμένου οι 
καταναλωτές να μπορούν να αγοράζουν 
το εν λόγω τρόφιμο βάσει επαρκώς 
ενημερωμένης επιλογής, μια ευκόλως 
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ορατή, αναγνώσιμη, σαφής και 
κατανοητή ένδειξη, τοποθετημένη κάτω 
από αυτές τις βασικές πληροφορίες στην 
"εμπρόσθια πλευρά της συσκευασίας", 
πρέπει υποχρεωτικά να παραπέμπει στη 
διατροφική δήλωση που βρίσκεται στην 
πίσω ή στην πλαϊνή πλευρά της 
συσκευασίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η πληροφορία στην "εμπρόσθια πλευρά της συσκευασίας" δεν είναι αρκετή προκειμένου να 
βοηθήσει σε μια επαρκώς ενημερωμένη επιλογή του καταναλωτή. Είναι αναγκαίο να υπάρχει 
παραπομπή στη διατροφική δήλωση που παρέχει άλλες υποχρεωτικές πληροφορίες. Η 
τροπολογία αυτή αίρει ορισμένη αμφισημία της αρχικής σύνταξης της αιτιολογικής σκέψης.

Τροπολογία 182
Kathy Sinnott

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Για να ανταποκρίνονται στο μέσο 
καταναλωτή και να εξυπηρετούν τον 
ενημερωτικό σκοπό για τον οποίο 
προορίζονται, και δεδομένου του 
τρέχοντος επιπέδου γνώσεων σχετικά με το 
θέμα της διατροφής, οι παρεχόμενες 
πληροφορίες πρέπει να είναι απλές και 
κατανοητές. Η έρευνα έχει καταδείξει ότι 
οι καταναλωτές θεωρούν ότι οι
πληροφορίες που αναγράφονται στο κύριο 
οπτικό πεδίο ή στο «εμπρόσθιο μέρος της 
συσκευασίας» είναι χρήσιμες κατά τη 
λήψη των αποφάσεων αγοράς. Συνεπώς, 
για να εξασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές 
μπορούν να βλέπουν εύκολα τις βασικές 
διατροφικές πληροφορίες όταν αγοράζουν 
τρόφιμα, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να 
αναγράφονται στο κύριο οπτικό πεδίο της 
ετικέτας.

(37) Για να ανταποκρίνονται στο μέσο 
καταναλωτή και να εξυπηρετούν τον 
ενημερωτικό σκοπό για τον οποίο 
προορίζονται, και δεδομένου του 
τρέχοντος επιπέδου γνώσεων σχετικά με το 
θέμα της διατροφής, οι παρεχόμενες 
πληροφορίες πρέπει να είναι απλές και 
κατανοητές. Η έρευνα έχει καταδείξει ότι 
οι καταναλωτές επιθυμούν πληροφορίες 
για τέσσερα βασικά θρεπτικά στοιχεία
που θα αναγράφονται στο κύριο οπτικό 
πεδίο ή στο «εμπρόσθιο μέρος της 
συσκευασίας», δεδομένου ότι τις θεωρούν
χρήσιμες κατά τη λήψη των αποφάσεων 
αγοράς. Συνεπώς, αυτές οι περιορισμένες 
διατροφικές πληροφορίες πρέπει να 
αναγράφονται υποχρεωτικά στο 
εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας και να 
συνοδεύονται από την υποχρεωτική 
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πληρέστερη διατροφική δήλωση στο 
οπίσθιο μέρος της συσκευασίας

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεγαλύτερη σαφήνεια.

Τροπολογία 183
Hiltrud Breyer, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Οι πρόσφατες εξελίξεις στην έκφραση 
της διατροφικής δήλωσης, εκτός των 
100g/100ml/μερίδα, από ορισμένα κράτη 
μέλη και οργανώσεις της βιομηχανίας 
δείχνουν ότι οι καταναλωτές 
ικανοποιούνται από αυτά τα συστήματα, 
δεδομένου ότι τους βοηθούν να κάνουν 
γρήγορα συνειδητές επιλογές. Εντούτοις, 
δεν υπάρχουν στοιχεία σε ολόκληρη την 
Κοινότητα που να αποδεικνύουν τον 
τρόπο με τον οποίο ο μέσος καταναλωτής 
κατανοεί και χρησιμοποιεί την 
εναλλακτική έκφραση των πληροφοριών. 
Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να δοθεί η 
δυνατότητα ανάπτυξης διαφόρων 
συστημάτων και να συνεχιστεί η έρευνα 
σχετικά με την κατανόηση εκ μέρους των 
καταναλωτών σε διάφορα κράτη μέλη, 
έτσι ώστε, αν χρειάζεται, να θεσπιστεί μια 
εναρμονισμένη προσέγγιση.

(38) Οι πρόσφατες εξελίξεις στην έκφραση 
της διατροφικής δήλωσης, εκτός των 
100g/100ml/μερίδα, από ορισμένα κράτη 
μέλη και οργανώσεις της βιομηχανίας 
δείχνουν ότι οι καταναλωτές 
ικανοποιούνται από συστήματα με 
ερμηνευτικά βοηθήματα, δεδομένου ότι 
τους βοηθούν να κάνουν γρήγορα 
συνειδητές επιλογές. Τα διαθέσιμα 
στοιχεία έχουν αποδείξει ότι η καλύτερη 
και προτιμούμενη από τους καταναλωτές 
λύση είναι ένα απλοποιημένο σύστημα 
επισήμανσης με χρήση κώδικα πολλών 
χρωμάτων για την ευκολότερη και 
ταχύτερη ερμηνεία των διατροφικών 
πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα διαθέσιμα στοιχεία έχουν δείξει ότι οι καταναλωτές προτιμούν να εκφράζονται οι 
διατροφικές πληροφορίες στο πρόσθιο μέρος της συσκευασίας με χρήση στοιχείων ερμηνείας, 
ήτοι κώδικα πολλών χρωμάτων, δεδομένου ότι τους βοηθά να κάνουν γρήγορα και εύκολα 
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συνειδητές επιλογές τροφίμων.

Τροπολογία 184
Liam Aylward

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Οι πρόσφατες εξελίξεις στην έκφραση 
της διατροφικής δήλωσης, εκτός των 
100g/100ml/μερίδα, από ορισμένα κράτη 
μέλη και οργανώσεις της βιομηχανίας 
δείχνουν ότι οι καταναλωτές 
ικανοποιούνται από αυτά τα συστήματα, 
δεδομένου ότι τους βοηθούν να κάνουν 
γρήγορα συνειδητές επιλογές. Εντούτοις, 
δεν υπάρχουν στοιχεία σε ολόκληρη την 
Κοινότητα που να αποδεικνύουν τον 
τρόπο με τον οποίο ο μέσος καταναλωτής 
κατανοεί και χρησιμοποιεί την 
εναλλακτική έκφραση των πληροφοριών. 
Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να δοθεί η 
δυνατότητα ανάπτυξης διαφόρων 
συστημάτων και να συνεχιστεί η έρευνα 
σχετικά με την κατανόηση εκ μέρους των 
καταναλωτών σε διάφορα κράτη μέλη, 
έτσι ώστε, αν χρειάζεται, να θεσπιστεί μια 
εναρμονισμένη προσέγγιση.

(38) Οι πρόσφατες εξελίξεις στην έκφραση 
της διατροφικής δήλωσης, εκτός των 
100g/100ml/μερίδα, από ορισμένα κράτη 
μέλη και οργανώσεις της βιομηχανίας 
δείχνουν ότι οι καταναλωτές 
ικανοποιούνται από αυτά τα συστήματα, 
δεδομένου ότι τους βοηθούν να κάνουν 
γρήγορα συνειδητές επιλογές. Συνεχίζεται 
η συλλογή και ανάλυση στοιχείων σε 
ολόκληρη την Κοινότητα σχετικά με τον 
τρόπο με τον οποίο ο μέσος καταναλωτής 
κατανοεί και χρησιμοποιεί την 
εναλλακτική έκφραση των πληροφοριών. 
Εντούτοις, αυξανόμενος όγκος στοιχείων 
καταδεικνύει ότι η καλύτερη και 
προτιμούμενη από τους καταναλωτές 
λύση είναι ένα απλοποιημένο σύστημα 
επισήμανσης με χρήση κώδικα πολλών 
χρωμάτων για την ευκολότερη και 
ταχύτερη ερμηνεία των διατροφικών 
πληροφοριών.

Or. en

Τροπολογία 185
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Οι πρόσφατες εξελίξεις στην έκφραση 
της διατροφικής δήλωσης, εκτός των 
100g/100ml/μερίδα, από ορισμένα κράτη 

(38) Οι πρόσφατες εξελίξεις στην έκφραση 
της διατροφικής δήλωσης, εκτός των 
100g/100ml/μερίδα, από ορισμένα κράτη 
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μέλη και οργανώσεις της βιομηχανίας 
δείχνουν ότι οι καταναλωτές 
ικανοποιούνται από αυτά τα συστήματα, 
δεδομένου ότι τους βοηθούν να κάνουν 
γρήγορα συνειδητές επιλογές. Εντούτοις, 
δεν υπάρχουν στοιχεία σε ολόκληρη την 
Κοινότητα που να αποδεικνύουν τον 
τρόπο με τον οποίο ο μέσος καταναλωτής 
κατανοεί και χρησιμοποιεί την 
εναλλακτική έκφραση των πληροφοριών. 
Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να δοθεί η 
δυνατότητα ανάπτυξης διαφόρων 
συστημάτων και να συνεχιστεί η έρευνα 
σχετικά με την κατανόηση εκ μέρους των 
καταναλωτών σε διάφορα κράτη μέλη, 
έτσι ώστε, αν χρειάζεται, να θεσπιστεί μια 
εναρμονισμένη προσέγγιση.

μέλη και οργανώσεις της βιομηχανίας 
δείχνουν ότι οι καταναλωτές 
ικανοποιούνται από συστήματα με 
ερμηνευτικά βοηθήματα, δεδομένου ότι 
τους βοηθούν να κάνουν γρήγορα 
συνειδητές επιλογές. Τα διαθέσιμα 
στοιχεία έχουν αποδείξει ότι η καλύτερη 
και προτιμούμενη από τους καταναλωτές 
λύση είναι ένα απλοποιημένο σύστημα 
επισήμανσης με χρήση κώδικα πολλών 
χρωμάτων για την ευκολότερη και 
ταχύτερη ερμηνεία των διατροφικών 
πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα διαθέσιμα στοιχεία έχουν δείξει ότι οι καταναλωτές προτιμούν να εκφράζονται οι 
διατροφικές πληροφορίες στο πρόσθιο μέρος της συσκευασίας με χρήση στοιχείων ερμηνείας, 
ήτοι κώδικα πολλών χρωμάτων, δεδομένου ότι τους βοηθά να κάνουν γρήγορα και εύκολα 
συνειδητές επιλογές τροφίμων.

Τροπολογία 186
Nicodim Bulzesc

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Οι πρόσφατες εξελίξεις στην έκφραση 
της διατροφικής δήλωσης, εκτός των 
100g/100ml/μερίδα, από ορισμένα κράτη 
μέλη και οργανώσεις της βιομηχανίας 
δείχνουν ότι οι καταναλωτές 
ικανοποιούνται από αυτά τα συστήματα, 
δεδομένου ότι τους βοηθούν να κάνουν 
γρήγορα συνειδητές επιλογές. Εντούτοις, 
δεν υπάρχουν στοιχεία σε ολόκληρη την 
Κοινότητα που να αποδεικνύουν τον 

(38) Οι πρόσφατες εξελίξεις στην έκφραση 
της διατροφικής δήλωσης, εκτός των 
100g/100ml/μερίδα, από ορισμένα κράτη 
μέλη και οργανώσεις της βιομηχανίας 
δείχνουν ότι οι καταναλωτές 
ικανοποιούνται από αυτά τα συστήματα, 
δεδομένου ότι τους βοηθούν να κάνουν 
γρήγορα συνειδητές επιλογές. Συνεχίζεται 
η συλλογή και ανάλυση στοιχείων σε 
ολόκληρη την Κοινότητα σχετικά με τον 
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τρόπο με τον οποίο ο μέσος καταναλωτής 
κατανοεί και χρησιμοποιεί την 
εναλλακτική έκφραση των πληροφοριών. 
Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να δοθεί η 
δυνατότητα ανάπτυξης διαφόρων 
συστημάτων και να συνεχιστεί η έρευνα 
σχετικά με την κατανόηση εκ μέρους των 
καταναλωτών σε διάφορα κράτη μέλη, 
έτσι ώστε, αν χρειάζεται, να θεσπιστεί μια 
εναρμονισμένη προσέγγιση.

τρόπο με τον οποίο ο μέσος καταναλωτής 
κατανοεί και χρησιμοποιεί την 
εναλλακτική έκφραση των πληροφοριών. 
Εντούτοις, αυξανόμενος όγκος στοιχείων 
καταδεικνύει ότι η καλύτερη και 
προτιμούμενη από τους καταναλωτές 
λύση είναι ένα απλοποιημένο σύστημα 
επισήμανσης με χρήση κώδικα πολλών 
χρωμάτων για την ευκολότερη και 
ταχύτερη ερμηνεία των διατροφικών 
πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή αντικατοπτρίζει τις έρευνες που κατέδειξαν ότι οι καταναλωτές επιθυμούν 
στο πρόσθιο μέρος της συσκευασίας περιορισμένες διατροφικές πληροφορίες με ερμηνευτικά 
στοιχεία. Προτιμούν τη χρήση του κόκκινου, κίτρινου και πράσινου χρώματος για να 
καταδεικνύεται εάν ένα τρόφιμο έχει μεγάλη, μεσαία ή χαμηλή περιεκτικότητα τέτοιων 
θρεπτικών ουσιών. Ο ορισμός των ποσοτήτων αναφοράς για τη μεγάλη, μεσαία ή χαμηλή 
περιεκτικότητα πρέπει να θεσπιστεί από ανεξάρτητη επιστημονική γνωμοδότηση που θα εγκρίνει 
η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Τροπολογία 187
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38α) Το βραδύτερο πέντε έτη μετά τη 
θέση σε ισχύ του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση 
όσον αφορά τις μελέτες που 
πραγματοποιήθηκαν σχετικά με την 
κατανόηση από τους καταναλωτές των 
κρατών μελών των διαφόρων 
καθεστώτων και μηχανισμών 
πληροφοριών στα τρόφιμα· προτείνει, 
εφόσον είναι αναγκαίο, νομοθετικό σχέδιο 
που αποβλέπει στην καλύτερη πλαισίωση 
αυτών των διαφορετικών καθεστώτων 



AM\765208EL.doc 41/124 PE416.699v02-00

EL

και μηχανισμών πληροφόρησης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Λόγω του ότι η παρούσα πρόταση επιτρέπει ειδικά καθεστώτα ενημέρωσης στα κράτη μέλη, 
ενδείκνυται όπως η Επιτροπή προβεί σε έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
εντός αυτής της προθεσμίας, προτείνοντας εφόσον είναι αναγκαίο, αναθεώρηση της παρούσας 
νομοθεσίας προκειμένου να πλαισιωθούν αυτά τα διάφορα καθεστώτα.

Τροπολογία 188
Liam Aylward

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Η δήλωση -στο εμπρόσθιο μέρος της 
συσκευασίας- των ποσοτήτων των 
διατροφικών στοιχείων και των 
συγκριτικών δεικτών, σε εύκολα 
αναγνωρίσιμη μορφή ώστε να μπορούν να 
αξιολογηθούν οι διατροφικές ιδιότητες 
ενός τροφίμου, πρέπει να εξετάζεται στο 
σύνολό της -ως μέρος της διατροφικής 
επισήμανσης- και να μην αντιμετωπίζεται 
ως μια ομάδα ατομικών ισχυρισμών.

(39) Η διατροφική δήλωση -στο 
εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας- των 
ποσοτήτων των διατροφικών στοιχείων και 
των συγκριτικών δεικτών, σε εύκολα 
αναγνωρίσιμη μορφή και σε περίοπτη 
θέση ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν οι 
διατροφικές ιδιότητες ενός τροφίμου, 
πρέπει να εξετάζεται στο σύνολό της -ως 
μέρος της διατροφικής επισήμανσης- και 
να μην αντιμετωπίζεται ως μια ομάδα 
ατομικών ισχυρισμών.

Or. en

Τροπολογία 189
John Bowis

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Η δήλωση -στο εμπρόσθιο μέρος της 
συσκευασίας- των ποσοτήτων των 
διατροφικών στοιχείων και των 

(39) Η διατροφική δήλωση -στο 
εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας- των 
ποσοτήτων των διατροφικών στοιχείων και 
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συγκριτικών δεικτών, σε εύκολα 
αναγνωρίσιμη μορφή ώστε να μπορούν να 
αξιολογηθούν οι διατροφικές ιδιότητες 
ενός τροφίμου, πρέπει να εξετάζεται στο 
σύνολό της -ως μέρος της διατροφικής 
επισήμανσης- και να μην αντιμετωπίζεται 
ως μια ομάδα ατομικών ισχυρισμών.

των συγκριτικών δεικτών, σε εύκολα 
αναγνωρίσιμη μορφή και σε περίοπτη 
θέση ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν οι 
διατροφικές ιδιότητες ενός τροφίμου, 
πρέπει να εξετάζεται στο σύνολό της -ως 
μέρος της διατροφικής επισήμανσης- και 
να μην αντιμετωπίζεται ως μια ομάδα 
ατομικών ισχυρισμών.

Or. en

Τροπολογία 190
Péter Olajos

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Η δήλωση -στο εμπρόσθιο μέρος της 
συσκευασίας- των ποσοτήτων των 
διατροφικών στοιχείων και των 
συγκριτικών δεικτών, σε εύκολα 
αναγνωρίσιμη μορφή ώστε να μπορούν να 
αξιολογηθούν οι διατροφικές ιδιότητες 
ενός τροφίμου, πρέπει να εξετάζεται στο 
σύνολό της -ως μέρος της διατροφικής 
επισήμανσης- και να μην αντιμετωπίζεται 
ως μια ομάδα ατομικών ισχυρισμών.

(39) Η διατροφική δήλωση -στο 
εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας- των 
ποσοτήτων των διατροφικών στοιχείων και 
των συγκριτικών δεικτών, σε εύκολα 
αναγνωρίσιμη μορφή και σε περίοπτη 
θέση ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν οι 
διατροφικές ιδιότητες ενός τροφίμου, 
πρέπει να εξετάζεται στο σύνολό της -ως 
μέρος της διατροφικής επισήμανσης- και 
να μην αντιμετωπίζεται ως μια ομάδα 
ατομικών ισχυρισμών.

Or. en

Τροπολογία 191
Kathy Sinnott

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39) Η δήλωση -στο εμπρόσθιο μέρος της 
συσκευασίας- των ποσοτήτων των 
διατροφικών στοιχείων και των 

(39) Η διατροφική δήλωση -στο 
εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας- των 
ποσοτήτων των διατροφικών στοιχείων και 
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συγκριτικών δεικτών, σε εύκολα 
αναγνωρίσιμη μορφή ώστε να μπορούν να 
αξιολογηθούν οι διατροφικές ιδιότητες 
ενός τροφίμου, πρέπει να εξετάζεται στο 
σύνολό της -ως μέρος της διατροφικής 
επισήμανσης- και να μην αντιμετωπίζεται 
ως μια ομάδα ατομικών ισχυρισμών.

των συγκριτικών δεικτών, σε εύκολα 
αναγνωρίσιμη μορφή ώστε να μπορούν να 
αξιολογηθούν οι διατροφικές ιδιότητες 
ενός τροφίμου, πρέπει να εξετάζεται στο 
σύνολό της -ως μέρος της διατροφικής 
επισήμανσης- και να μην αντιμετωπίζεται 
ως μια ομάδα ατομικών ισχυρισμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μεγαλύτερη σαφήνεια.

Τροπολογία 192
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διατηρήσουν το δικαίωμα, ανάλογα με τις 
τοπικές πρακτικές συνθήκες και 
περιστάσεις, να καθορίζουν κανόνες όσον 
αφορά την παροχή πληροφοριών για τα μη 
προσυσκευασμένα τρόφιμα. Μολονότι, σ’ 
αυτές τις περιπτώσεις, η ζήτηση των 
καταναλωτών για άλλες πληροφορίες είναι 
περιορισμένη, οι πληροφορίες σχετικά με 
δυνητικά αλλεργιογόνα θεωρούνται πολύ 
σημαντικές. Τα στοιχεία καταδεικνύουν 
ότι τα περισσότερα κρούσματα τροφικών 
αλλεργιών οφείλονται σε μη 
προσυσκευασμένα τρόφιμα. Συνεπώς, οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται 
πάντα στον καταναλωτή.

(41) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διατηρήσουν το δικαίωμα, ανάλογα με τις 
τοπικές πρακτικές συνθήκες και 
περιστάσεις, να καθορίζουν κανόνες όσον 
αφορά την παροχή πληροφοριών για τα μη 
προσυσκευασμένα τρόφιμα και τα 
προσυσκευασμένα τρόφιμα και γεύματα 
που παράγονται και παραδίδονται 
απευθείας στους τελικούς καταναλωτές 
από τοπικά καταστήματα λιανικής 
πώλησης ή μονάδες ομαδικής εστίασης, 
εφόσον τα εν λόγω τρόφιμα και γεύματα 
παράγονται κατά μη τυποποιημένο τρόπο 
με αποτέλεσμα τα συστατικά και οι 
συνταγές να αλλάζουν συχνά. Μολονότι, 
σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η ζήτηση των 
καταναλωτών για άλλες πληροφορίες είναι 
περιορισμένη, οι πληροφορίες σχετικά με 
δυνητικά αλλεργιογόνα θεωρούνται πολύ 
σημαντικές. Τα στοιχεία καταδεικνύουν 
ότι τα περισσότερα κρούσματα τροφικών 
αλλεργιών οφείλονται σε μη 
προσυσκευασμένα τρόφιμα. Συνεπώς, οι 
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πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται 
πάντα στον καταναλωτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Prepacked food or meals produced by small retail establishments or mass caterers are 
produced in a non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary 
frequently, maybe from day to day. It is therefore not possible to establish a precise nutrition 
declaration for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and 
expensive for these companies. It is therefore important that these types of food are exempted 
from the requirement for a nutrition declaration, either in general, or by giving Member 
States the right to lay down rules for these categories, as is already granted for non-
prepacked foods.

Τροπολογία 193
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διατηρήσουν το δικαίωμα, ανάλογα με τις 
τοπικές πρακτικές συνθήκες και 
περιστάσεις, να καθορίζουν κανόνες όσον 
αφορά την παροχή πληροφοριών για τα μη 
προσυσκευασμένα τρόφιμα. Μολονότι, σ’ 
αυτές τις περιπτώσεις, η ζήτηση των 
καταναλωτών για άλλες πληροφορίες 
είναι περιορισμένη, οι πληροφορίες 
σχετικά με δυνητικά αλλεργιογόνα 
θεωρούνται πολύ σημαντικές. Τα 
στοιχεία καταδεικνύουν ότι τα 
περισσότερα κρούσματα τροφικών 
αλλεργιών οφείλονται σε μη 
προσυσκευασμένα τρόφιμα. Συνεπώς, οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται 
πάντα στον καταναλωτή.

(41) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διατηρήσουν το δικαίωμα, ανάλογα με τις 
τοπικές πρακτικές συνθήκες και 
περιστάσεις, να καθορίζουν κανόνες όσον 
αφορά την παροχή πληροφοριών για τα μη 
προσυσκευασμένα τρόφιμα.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να διατηρήσουν το δικαίωμα να αποφασίζουν ποιες ιδιαίτερες ενδείξεις 
είναι υποχρεωτικές όσον αφορά τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα. Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν 
επιπτώσεις επί της εσωτερικής αγοράς, δεν πρέπει να τροποποιηθεί το ισχύον καθεστώς για τα 
μη προσυσκευασμένα τρόφιμα. 

Τροπολογία 194
Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(42) Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να μπορούν 
να θεσπίζουν διατάξεις διαφορετικές από 
εκείνες που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό στον τομέα τον οποίο 
εναρμονίζει, εκτός εάν υπάρχει σ’ αυτόν 
σχετική ειδική μνεία.

(42) Τα κράτη μέλη δεν πρέπει να μπορούν 
να θεσπίζουν διατάξεις διαφορετικές από 
εκείνες που προβλέπονται στον παρόντα 
κανονισμό στον τομέα τον οποίο 
εναρμονίζει, εκτός εάν υπάρχει σ’ αυτόν 
σχετική ειδική μνεία. Ωστόσο, δεδομένου 
ότι οι εθνικές απαιτήσεις επισήμανσης 
είναι δυνατό να προκαλέσουν 
παρεμπόδιση της ελεύθερης κυκλοφορίας 
στην εσωτερική αγορά, τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να αποδεικνύουν γιατί είναι 
αναγκαία αυτά τα μέτρα και να 
γνωστοποιούν τις ενέργειες που 
προτίθενται να αναλάβουν, ούτως ώστε 
να διασφαλιστεί ότι τα εν λόγω μέτρα θα 
εφαρμόζονται με τον λιγότερο 
περιοριστικό για το εμπόριο τρόπο.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ένας από τους σημαντικότερους λόγους υποβολής της παρούσας πρότασης είναι η απλοποίηση 
των ρυθμίσεων και η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Δεδομένου 
ότι οι εθνικές ρυθμίσεις προκαλούν πρόσθετο κόστος για τη βιομηχανία και καθιστούν 
περίπλοκη την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών, θα πρέπει να απαιτούνται αποδείξεις που να 
δικαιολογούν τη θέσπισή τους και να καταδεικνύουν με ποιο τρόπο η εφαρμογή τους είναι 
συμβατή με την ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών.
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Τροπολογία 195
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45α) Πρέπει να είναι επιτρέπεται η 
χρήση γραφικών σχημάτων ή συμβόλων 
για την παρουσίαση της διατροφικής 
δήλωσης στα πλαίσια εθνικού 
συστήματος μη δεσμευτικών κανόνων, 
υπό τον όρο ότι δεν παραπλανούν τους 
καταναλωτές και υπάρχουν αποδείξεις 
ότι ο μέσος καταναλωτής κατανοεί τη 
μορφή της παρουσίασης.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Πρέπει να δίνεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν πληροφορίες 
για τα προϊόντα (π.χ. σύμβολα όπως του σουηδικού συστήματος επισήμανσης) που έχουν 
αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικές από απόψεως καταναλωτών.

Τροπολογία 196
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Για να μπορέσουν τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
να παρέχουν διατροφικές πληροφορίες 
σχετικά με τα προϊόντα τους, η εφαρμογή 
των μέτρων που θα καταστήσουν 
υποχρεωτική την παροχή διατροφικών 
πληροφοριών πρέπει να θεσπιστεί 
σταδιακά, με εκτενείς μεταβατικές 
περιόδους, και με πρόσθετη μεταβατική 
περίοδο η οποία θα προβλέπεται για τις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις. 

(49) Για να μην επιβαρυνθούν υπέρμετρα 
ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των 
βιοτεχνιών τροφίμων και του λιανικού 
εμπορίου τροφίμων, στις οποίες ανήκουν 
και οι πάροχοι ομαδικής εστίασης, και η 
γεωργική άμεση εμπορία τροφίμων, θα 
πρέπει τα προϊόντα τους να εξαιρεθούν 
από την επισήμανση διατροφικής αξίας.
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Or. de

Αιτιολόγηση

Auch in Betrieben des Lebensmittel-Einzelhandels und des Lebensmittelhandwerks, inklusive 
der Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender 
landwirtschaftlicher Betriebe,  werden Produkte zur unmittelbaren Abgabe an den 
Konsumenten hergestellt. Dabei existieren keine standardisierten Verfahren, Zutaten und 
Inhaltsstoffe ändern sich auf täglicher Basis. Zu bedenken ist auch, dass gerade das 
Lebensmittelhandwerk Garant für den Erhalt der regionalen Spezialitäten, für Kreativität und 
Innovation ist und damit die Vielfalt des Angebotes sichert. Es ist daher wichtig, diese 
genannten Hersteller von der verpflichtenden Nährwertdeklaration auszunehmen.

Τροπολογία 197
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49) Για να μπορέσουν τα ενδιαφερόμενα 
μέρη, ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
να παρέχουν διατροφικές πληροφορίες 
σχετικά με τα προϊόντα τους, η εφαρμογή 
των μέτρων που θα καταστήσουν 
υποχρεωτική την παροχή διατροφικών 
πληροφοριών πρέπει να θεσπιστεί 
σταδιακά, με εκτενείς μεταβατικές 
περιόδους, και με πρόσθετη μεταβατική 
περίοδο η οποία θα προβλέπεται για τις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις.

(49) Για να αποφευχθούν η παράλογη 
επιβάρυνση και η γραφειοκρατία για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις οποίες 
περιλαμβάνονται όλες οι μονάδες 
ομαδικής εστίασης (όπως εστιατόρια, 
κυλικεία επιχειρήσεων, σχολεία, παιδικοί 
σταθμοί και νοσοκομεία), τα προϊόντα 
τους πρέπει να εξαιρούνται της 
απαίτησης για την παροχή διατροφικής 
δήλωσης.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Δεν είναι λογική η διοικητική επιβάρυνση που μπορεί να προκύψει από την μη εξαίρεση από την 
απαίτηση υποβολής διατροφικής δήλωσης των επιχειρήσεων οι οποίες, εκ φύσεως, έρχονται σε 
άμεση επαφή με τον τελικό καταναλωτή. Δεδομένου ότι η διατροφική αξία στις επιχειρήσεις 
αυτές σχεδόν πάντα διαφέρει κάθε μέρα – αναλόγως των πρώτων υλών που χρησιμοποιεί ο 
επιχειρηματίας – είναι παράλογη η απαίτηση.
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Τροπολογία 198
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(49a) Φυσικά είναι δυνατόν και προϊόντα 
της βιοτεχνίας τροφίμων να περιέχουν 
ουσίες οι οποίες προκαλούν σε ευαίσθητα 
άτομα αλλεργίες ή δυσανεξίες. Λόγω του 
ότι όμως ακριβώς μη προσυσκευασμένα 
προϊόντα πωλούνται με άμεση επαφή με 
τον πελάτη, θα πρέπει η αντίστοιχη 
πληροφορία να είναι δυνατή π.χ. μέσω 
της συνομιλίας πώλησης ή μέσω μιας 
σαφώς εμφανούς πινακίδας στο χώρο 
πώλησης ή μέσω διατιθέμενου υλικού 
πληροφόρησης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Μια εκτεταμένη επισήμανση των αλλεργογόνων όλων των προϊόντων είναι σχεδόν αδύνατη σε 
μη προσυσκευασμένα εμπορεύματα και θα οδηγούσε ιδίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε 
σημαντικά ανταγωνιστικά μειονεκτήματα και επιπλέον δαπάνες. Πέραν αυτού δεν είναι δυνατόν 
να αποκλεισθεί μια διασταυρούμενη μόλυνση σε επιχειρήσεις με περιορισμένη επιφάνεια 
επεξεργασίας.

Τροπολογία 199
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τις 
γενικές αρχές, απαιτήσεις και ευθύνες 
που διέπουν τις πληροφορίες για τα 
τρόφιμα, και ειδικότερα την επισήμανση 
των τροφίμων. Καθορίζει τα μέσα για τη 
διασφάλιση του δικαιώματος των 
καταναλωτών για πληροφόρηση και τις 

διαγράφεται
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διαδικασίες για την παροχή πληροφοριών 
για τα τρόφιμα, λαμβάνοντας υπόψη την 
ανάγκη παροχής επαρκούς ευελιξίας ώστε 
να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές 
εξελίξεις και τις νέες απαιτήσεις 
πληροφόρησης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 πρόκειται για καθορισμό στόχου χωρίς σαφές κανονιστικό 
περιεχόμενο. Κατά συνέπεια για νομοτεχνικούς λόγους να διαγραφεί από το κανονιστικό 
κείμενο του κανονισμού, αλλά ωστόσο να περιληφθεί ως αιτιολογική σκέψη.

Τροπολογία 200
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, 
όπου οι δραστηριότητες των 
επιχειρήσεων τροφίμων αφορούν την 
παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα 
στους καταναλωτές.

(3) Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, 
όπου αφορούν την παροχή πληροφοριών 
για τα τρόφιμα στους καταναλωτές.

Εφαρμόζεται σε όλα τα τρόφιμα που 
προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή, 
συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων που 
διατίθενται από τις μονάδες ομαδικής 
εστίασης και των τροφίμων που 
προορίζονται να παραδοθούν στις μονάδες 
ομαδικής εστίασης.

Εφαρμόζεται σε όλα τα συσκευασμένα 
τρόφιμα που προορίζονται για παράδοση 
στον τελικό καταναλωτή, 
συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων που 
προορίζονται να παραδοθούν στις μονάδες 
ομαδικής εστίασης.

Δεν εφαρμόζεται σε τρόφιμα στα οποία 
τίθεται περιτύλιγμα στον τόπο πώλησης 
πριν την παράδοση στον τελικό 
καταναλωτή.
Υπηρεσίες εστίασης επιχειρήσεων 
συγκοινωνιών ή μεταφορικών 
επιχειρήσεων τότε μόνον εμπίπτουν σ' 
αυτόν τον κανονισμό όταν προσφέρονται 
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σε συνδέσεις μεταξύ δύο σημείων στο 
έδαφος της Κοινότητας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Straffung und sprachliche Verbesserung des Textes. Gerade im Lebensmittelhandel werden 
Produkte, die direkt am Verkaufsort zur unmittelbaren Abgabe hergestellt werden, mit einer 
Umhüllung versehen. So werden Produkte für die höhere Verbraucherfreundlichkeit
(rascheres Einkaufen, bessere Handhabung) vorportioniert (Aufstriche) oder mit einer Folie 
umhüllt (Sandwiches). Derartige, kurz vor dem Verkauf umhüllte Produkte sollten 
grundsätzlich vom Geltungsberich der Verordnung ausgenommen werden, da sie keinesfalls 
mit industriell vorverpackten Produkten gleichgestellt werden können. Bei Verbindungen, die 
in einem Land außerhhalb der EU beginnen oder enden, finden die Verkehrsunternehmen 
möglicherweise keine Lieferanten, die den Informationspflichten genügen. Würden 
Unternehmen, die diese Verbindungen anbieten unter die Verordnung fallen, könnte dies 
Wettbewerbsnachteile für in der EU ansässige Unternehmen mit sich bringen, da nur diese 
zur Einhaltung der Verordnung verpflichtet wären. 

Τροπολογία 201
Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα 
τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, όπου οι 
δραστηριότητες των επιχειρήσεων 
τροφίμων αφορούν την παροχή 
πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 
καταναλωτές.

Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα 
τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, όπου οι 
δραστηριότητες των επιχειρήσεων 
τροφίμων αφορούν την παροχή 
πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 
καταναλωτές.

Εφαρμόζεται σε όλα τα τρόφιμα που 
προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή, 
συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων που 
διατίθενται από τις μονάδες ομαδικής 
εστίασης και των τροφίμων που 
προορίζονται να παραδοθούν στις μονάδες 
ομαδικής εστίασης.

Εφαρμόζεται σε όλα τα τρόφιμα που 
προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή, 
συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων που 
διατίθενται από τις μονάδες ομαδικής 
εστίασης και των τροφίμων που 
προορίζονται να παραδοθούν στις μονάδες 
ομαδικής εστίασης.

Επιχειρήσεις με λιγότερους των 10 
εργαζομένων και ετήσιο κύκλο εργασιών 
ή ισολογισμό ίσο ή μικρότερο των 2 
εκατομμυρίων ευρώ αποκλείονται από το 
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πεδίο εφαρμογής αυτού του κανονισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Micro, small and medium-sized enterprises are socially and economically important, since 
they represent 99 % of all enterprises in the EU and provide around 65 million jobs and 
contribute to entrepreneurship and innovation. However, they face particular difficulties 
which the EU and national legislation try to redress by granting various advantages to 
SMEs.  The smallest enterprises ('micro') should be excluded from this directive since they 
would face a disproportionate administrative burden.

Enterprise category Headcount Turnover or Balance sheet 
total

medium-sized < 250 ≤ € 50 million ≤ € 43 million

small < 50 ≤ € 10 million ≤ € 10 million

micro < 10 ≤ € 2 million ≤ € 2 million

Τροπολογία 201
Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, 
όπου οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων 
τροφίμων αφορούν την παροχή 
πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 
καταναλωτές.

3. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, 
όπου οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων 
τροφίμων αφορούν την παροχή 
πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 
καταναλωτές.

Εφαρμόζεται σε όλα τα τρόφιμα που 
προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή, 
συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων που 
διατίθενται από τις μονάδες ομαδικής 

Εφαρμόζεται σε όλα τα τρόφιμα που 
προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή, 
συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων που 
διατίθενται από τις μονάδες ομαδικής 
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εστίασης και των τροφίμων που 
προορίζονται να παραδοθούν στις μονάδες 
ομαδικής εστίασης.

εστίασης και των τροφίμων που 
προορίζονται να παραδοθούν στις μονάδες 
ομαδικής εστίασης.

Εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού οι επιχειρήσεις που 
έχουν λιγότερο από 10 υπαλλήλους και 
ετήσιο κύκλο εργασιών ή συνολικό 
ισολογισμό μικρότερο των 2 
εκατομμυρίων ευρώ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Micro, small and medium-sized enterprises are socially and economically important, since 
they represent 99 % of all enterprises in the EU and provide around 65 million jobs and 
contribute to entrepreneurship and innovation. However, they face particular difficulties 
which the EU and national legislation try to redress by granting various advantages to SMEs. 
The smallest enterprises ('micro') should be excluded from this directive since they would face 
a disproportionate administrative burden.

Enterprise category Headcou
nt

Turnov
er

Or Balance sheet 
total

medium-sized < 250 ≤ € 50 million ≤ € 43 million

small < 50 ≤ € 10 million ≤ € 10 million

micro < 10 ≤ € 2 million ≤ € 2 million

Τροπολογία 202
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, 
όπου οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων 
τροφίμων αφορούν την παροχή 

3. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, 
όπου οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων 
τροφίμων αφορούν την παροχή 
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πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 
καταναλωτές.

πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 
τελικούς καταναλωτές.

Εφαρμόζεται σε όλα τα τρόφιμα που 
προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή, 
συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων που 
διατίθενται από τις μονάδες ομαδικής 
εστίασης και των τροφίμων που 
προορίζονται να παραδοθούν στις μονάδες 
ομαδικής εστίασης.

Εφαρμόζεται σε όλα τα τρόφιμα που 
προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή, 
συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων που 
διατίθενται από τις μονάδες ομαδικής 
εστίασης και των τροφίμων που 
προορίζονται να παραδοθούν στις μονάδες 
ομαδικής εστίασης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να διασαφηνιστεί το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού και να αποκλειστούν οι 
πληροφορίες που είναι χρήσιμες μεταξύ των επιχειρήσεων και όχι για τους τελικούς 
καταναλωτές.

Τροπολογία 203
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, 
όπου οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων 
τροφίμων αφορούν την παροχή 
πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 
καταναλωτές.

3. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε 
όλα τα στάδια της τροφικής αλυσίδας, 
όπου οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων 
τροφίμων αφορούν την παροχή 
πληροφοριών για τα τρόφιμα στους 
τελικούς καταναλωτές.

Εφαρμόζεται σε όλα τα τρόφιμα που 
προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή, 
συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων που 
διατίθενται από τις μονάδες ομαδικής 
εστίασης και των τροφίμων που 
προορίζονται να παραδοθούν στις μονάδες 
ομαδικής εστίασης.

Εφαρμόζεται σε όλα τα τρόφιμα που 
προορίζονται για τον τελικό καταναλωτή, 
συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων που 
διατίθενται από τις μονάδες ομαδικής 
εστίασης και των τροφίμων που 
προορίζονται να παραδοθούν στις μονάδες 
ομαδικής εστίασης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να διασαφηνιστεί το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού και να αποκλειστούν οι 
πληροφορίες που παρέχονται μεταξύ των επιχειρήσεων και δεν είναι χρήσιμες για τους τελικούς 
καταναλωτές.

Τροπολογία 204
Péter Olajos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη των απαιτήσεων 
επισήμανσης που προβλέπονται στην 
ειδική κοινοτική νομοθεσία η οποία 
εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα τρόφιμα.

4. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη των απαιτήσεων 
επισήμανσης που προβλέπονται στην 
ειδική κοινοτική νομοθεσία η οποία 
εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα τρόφιμα.

Έως την ... η Επιτροπή θα δημοσιεύσει 
εκτεταμένο και επικαιροποιημένο 
κατάλογο των απαιτήσεων επισήμανσης 
που προβλέπονται στην ειδική κοινοτική 
νομοθεσία η οποία εφαρμόζεται σε 
συγκεκριμένα τρόφιμα. Η Επιτροπή 
υποβάλλει, το αργότερο ... [18 μήνες] 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο σχετικά με τη συμμόρφωση 
αυτών των ειδικών απαιτήσεων 
επισήμανσης με τον παρόντα κανονισμό. 
Εφόσον ενδείκνυται, η Επιτροπή 
συνοδεύει την έκθεση με σχετική 
πρόταση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η απλοποίηση είναι ένας από τους πρωταρχικούς στόχους της παρούσας πρότασης.

Υπάρχει υπερβολικά μεγάλος αριθμός τομεακών ευρωπαϊκών οδηγιών και κανονισμών που 
περιέχουν διατάξεις για την επισήμανση.

Είναι αναγκαία η συλλογή όλων, η επαλήθευση της συμβατότητάς τους με τις γενικές αρχές και 
η διασφάλιση εύκολης πρόσβασης σε αυτόν τον τεράστιο όγκο απαιτήσεων προς όλους τους 
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φορείς και τους ενδιαφερόμενους παράγοντες που συμμετέχουν στην τροφική αλυσίδα, 
λαμβάνοντας υπόψη οποιαδήποτε πιθανή ασυμβατότητα με τους γενικούς κανόνες.

Τροπολογία 205
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη των απαιτήσεων 
επισήμανσης που προβλέπονται στην 
ειδική κοινοτική νομοθεσία η οποία 
εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα τρόφιμα.

(4) Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη των απαιτήσεων 
επισήμανσης που προβλέπονται στην 
ειδική κοινοτική νομοθεσία η οποία 
εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα τρόφιμα. Η 
Επιτροπή δημοσιεύει έως την 
[ημερομηνία της θέσης σε ισχύ αυτού του 
κανονισμού] κατάλογο των περιεχομένων 
σε ειδικές νομοθετικές διατάξεις της 
Κοινότητας για ορισμένα τρόφιμα 
διατάξεις επισήμανσης και καθιστά αυτό 
τον κατάλογο προσπελάσιμο στο 
Διαδίκτυο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση.

Τροπολογία 206
John Bowis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται με 
την επιφύλαξη των απαιτήσεων 
επισήμανσης που προβλέπονται στην 
ειδική κοινοτική νομοθεσία η οποία 
εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα τρόφιμα.

4. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται 
σε δραστηριότητες όπως ο 
περιστασιακός χειρισμός, το σερβίρισμα 
και η πώληση τροφίμων από ιδιώτες σε 
εκδηλώσεις όπως οι φιλανθρωπικές 
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εκδηλώσεις ή οι τοπικές δημοτικές 
πανηγύρεις και συναντήσεις.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία ευθυγραμμίζει τη νομοθεσία με το σκεπτικό που εκφράζει η αιτιολογική 
σκέψη 15 που εξαιρεί τις φιλανθρωπικές και τις περιστασιακές εκδηλώσεις.

Τροπολογία 207
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) «πληροφορίες για τα τρόφιμα»: 
πληροφορίες που αφορούν ένα τρόφιμο και 
διατίθενται στον τελικό καταναλωτή με τη 
χρήση μιας ετικέτας, άλλου συνοδευτικού 
υλικού ή οιουδήποτε άλλου μέσου, 
συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων της 
σύγχρονης τεχνολογίας ή των προφορικών 
ανακοινώσεων. Δεν περιλαμβάνονται οι 
εμπορικές ανακοινώσεις όπως ορίζονται 
από την οδηγία 2000/31/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για 
ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών 
της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του 
ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική 
αγορά·

α) «πληροφορίες για τα τρόφιμα»: 
πληροφορίες που αφορούν ένα τρόφιμο και 
διατίθενται στον τελικό καταναλωτή με τη 
χρήση μιας ετικέτας ή οιουδήποτε άλλου 
μέσου εμπορικής ανακοίνωσης, 
συμπεριλαμβανομένων της διαφήμισης 
και της εμπορικής προώθησης εκ μέρους 
ενός υπεύθυνου επιχείρησης τροφίμων, 
που συνδέονται άμεσα με την προώθηση, 
την πώληση ή την προσφορά ενός 
τροφίμου στους καταναλωτές και της 
σύγχρονης τεχνολογίας. Δεν 
περιλαμβάνονται οι εμπορικές 
ανακοινώσεις όπως ορίζονται από την 
οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης 
Ιουνίου 2000 για ορισμένες νομικές πτυχές 
των υπηρεσιών της κοινωνίας της 
πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, στην εσωτερική αγορά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διατύπωση είναι υπερβολικά ευρεία, δεδομένου ότι θα κάλυπτε επίσης τις 
ανακοινώσεις που δεν προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς. Η διατύπωση θα πρέπει να 
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ευθυγραμμιστεί με το άρθρο 3, παράγραφος 3, του κανονισμού 178/2002 και το άρθρο 2, 
εδάφιο δ), της οδηγίας 2005/29/EΚ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ούτως ώστε να 
διασφαλιστεί ότι το πεδίο εφαρμογής του ορισμού περιορίζεται στους υπεύθυνους επιχειρήσεων 
τροφίμων και στις εμπορικές ανακοινώσεις προς τους τελικούς καταναλωτές.

Τροπολογία 208
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) «νομοθεσία σχετικά με τις 
πληροφορίες για τα τρόφιμα»: οι 
κοινοτικές διατάξεις που διέπουν τις 
πληροφορίες για τα τρόφιμα, και ιδίως 
την επισήμανση, συμπεριλαμβανομένων 
των κανόνων γενικού χαρακτήρα που 
εφαρμόζονται σε όλα τα τρόφιμα ή σε 
συγκεκριμένα τρόφιμα και των κανόνων 
που εφαρμόζονται μόνο σε συγκεκριμένα 
τρόφιμα·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή είναι περιττή. Τι αποτελεί μια νομοθετική διάταξη στον τομέα των 
πληροφοριών για τα τρόφιμα προκύπτει από το περιεχόμενο της εκάστοτε διάταξης. Το άρθρο 2 
(2β) στοιχείο β θα πρέπει κατά συνέπεια να διαγραφεί.

Τροπολογία 209
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) «υποχρεωτικές πληροφορίες για τα 
τρόφιμα»: οι ενδείξεις οι οποίες νομίμως 
απαιτείται να παρέχονται στον τελικό 
καταναλωτή, βάσει κοινοτικής ή εθνικής 

διαγράφεται
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νομοθεσίας·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή είναι περιττή. Ο ορισμός αναφέρει μόνο ότι μια υποχρεωτική πληροφορία είναι 
αυτή η οποία προβλέπεται σε νομοθετική διάταξη (πλεονασμός). Το άρθρο 2 (2γ) στοιχείο γ θα 
πρέπει κατά συνέπεια να διαγραφεί.

Τροπολογία 210
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) «προσυσκευασμένο τρόφιμο»: η 
μονάδα πώλησης που προορίζεται να 
παρουσιαστεί ως έχει στον τελικό 
καταναλωτή και στις μονάδες ομαδικής 
εστίασης και που αποτελείται από ένα 
τρόφιμο και τη συσκευασία μέσα στην 
οποία έχει τοποθετηθεί πριν από τη 
διάθεσή του προς πώληση, εφ’ όσον η 
συσκευασία αυτή το καλύπτει ολικά ή εν 
μέρει, αλλά κατά τρόπο που να μην είναι 
δυνατόν να τροποποιηθεί το περιεχόμενο 
χωρίς να ανοιχτεί ή να τροποποιηθεί η 
συσκευασία·

ε) «προσυσκευασμένο τρόφιμο»: η 
μονάδα πώλησης που προορίζεται να 
παρουσιαστεί ως έχει στον τελικό 
καταναλωτή και στις μονάδες ομαδικής 
εστίασης και που αποτελείται από ένα 
τρόφιμο και τη συσκευασία μέσα στην 
οποία έχει τοποθετηθεί πριν από τη 
διάθεσή του προς πώληση, εφ’ όσον η 
συσκευασία αυτή το καλύπτει ολικά ή εν 
μέρει, αλλά κατά τρόπο που να μην είναι 
δυνατόν να τροποποιηθεί το περιεχόμενο 
χωρίς να ανοιχτεί ή να τροποποιηθεί η 
συσκευασία, εξαιρουμένων των 
προσυσκευασμένων τροφίμων στο σημείο 
πώλησης για άμεση παράδοση στον 
καταναλωτή 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Αναγκαία διευκρίνιση λόγω της εισαγωγής του ορισμού του «μη προσυσκευασμένου τροφίμου».
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Τροπολογία 211
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) «προσυσκευασμένο τρόφιμο»: η μονάδα 
πώλησης που προορίζεται να παρουσιαστεί 
ως έχει στον τελικό καταναλωτή και στις 
μονάδες ομαδικής εστίασης και που 
αποτελείται από ένα τρόφιμο και τη 
συσκευασία μέσα στην οποία έχει 
τοποθετηθεί πριν από τη διάθεσή του προς 
πώληση, εφ’ όσον η συσκευασία αυτή το 
καλύπτει ολικά ή εν μέρει, αλλά κατά 
τρόπο που να μην είναι δυνατόν να 
τροποποιηθεί το περιεχόμενο χωρίς να 
ανοιχτεί ή να τροποποιηθεί η συσκευασία·

ε) «προσυσκευασμένο τρόφιμο»: η μονάδα 
πώλησης που προορίζεται να παρουσιαστεί 
ως έχει στον τελικό καταναλωτή και στις 
μονάδες ομαδικής εστίασης και που 
αποτελείται από ένα τρόφιμο και τη 
συσκευασία μέσα στην οποία έχει 
τοποθετηθεί πριν από τη διάθεσή του προς 
πώληση, εφ’ όσον η συσκευασία αυτή το 
καλύπτει ολικά ή εν μέρει, αλλά κατά 
τρόπο που να μην είναι δυνατόν να 
τροποποιηθεί το περιεχόμενο χωρίς να 
ανοιχτεί ή να τροποποιηθεί η συσκευασία. 
Εξαιρούνται από αυτά τρόφιμα τα οποία 
δεν είναι προσυσκευασμένα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με το νέο ορισμό των "μη προσυσκευασμένων τροφίμων" καθίσταται αναγκαία η διευκρίνιση.

Τροπολογία 212
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) «προσυσκευασμένο τρόφιμο»: η 
μονάδα πώλησης που προορίζεται να 
παρουσιαστεί ως έχει στον τελικό 
καταναλωτή και στις μονάδες ομαδικής 
εστίασης και που αποτελείται από ένα 
τρόφιμο και τη συσκευασία μέσα στην 
οποία έχει τοποθετηθεί πριν από τη 
διάθεσή του προς πώληση, εφ’ όσον η 
συσκευασία αυτή το καλύπτει ολικά ή εν 

ε) «Συσκευασμένο τρόφιμο»: η μονάδα 
πώλησης που προορίζεται να παρουσιαστεί 
ως έχει στον τελικό καταναλωτή και στις 
μονάδες ομαδικής εστίασης και που 
αποτελείται από ένα τρόφιμο και τη 
συσκευασία μέσα στην οποία έχει 
τοποθετηθεί πριν από τη διάθεσή του προς 
πώληση, εφ’ όσον η συσκευασία αυτή το 
καλύπτει ολικά ή εν μέρει, αλλά κατά 
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μέρει, αλλά κατά τρόπο που να μην είναι 
δυνατόν να τροποποιηθεί το περιεχόμενο 
χωρίς να ανοιχτεί ή να τροποποιηθεί η 
συσκευασία·

τρόπο που να μην είναι δυνατόν να 
τροποποιηθεί το περιεχόμενο χωρίς να 
ανοιχτεί ή να τροποποιηθεί η συσκευασία·

Or. de

Αιτιολόγηση

Γλωσσική προσαρμογή στην έως τώρα χρησιμοποιούμενη ορολογία της οδηγίας για τις ετικέτες 
2000/13/ΕΚ. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τροποποιηθούν οι κατά άριστο τρόπο 
καθιερωθέντες ορισμοί.

Τροπολογία 213
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) «προσυσκευασμένο τρόφιμο»: η μονάδα 
πώλησης που προορίζεται να παρουσιαστεί 
ως έχει στον τελικό καταναλωτή και στις 
μονάδες ομαδικής εστίασης και που 
αποτελείται από ένα τρόφιμο και τη 
συσκευασία μέσα στην οποία έχει 
τοποθετηθεί πριν από τη διάθεσή του προς 
πώληση, εφ’ όσον η συσκευασία αυτή το 
καλύπτει ολικά ή εν μέρει, αλλά κατά 
τρόπο που να μην είναι δυνατόν να 
τροποποιηθεί το περιεχόμενο χωρίς να 
ανοιχτεί ή να τροποποιηθεί η συσκευασία·

ε) «προσυσκευασμένο τρόφιμο»: η μονάδα 
πώλησης που προορίζεται να παρουσιαστεί 
ως έχει στον τελικό καταναλωτή και στις 
μονάδες ομαδικής εστίασης και που 
αποτελείται από ένα τρόφιμο και τη 
συσκευασία μέσα στην οποία έχει 
τοποθετηθεί πριν από τη διάθεσή του προς 
πώληση, εφ’ όσον η συσκευασία αυτή το 
καλύπτει ολικά ή εν μέρει, αλλά κατά 
τρόπο που να μην είναι δυνατόν να 
τροποποιηθεί το περιεχόμενο χωρίς να 
ανοιχτεί ή να τροποποιηθεί η συσκευασία.
Εξαιρούνται από αυτά τρόφιμα τα οποία 
δεν είναι προσυσκευασμένα.

Or. de

Αιτιολόγηση

Με το νέο ορισμό των "μη προσυσκευασμένων τροφίμων" είναι αναγκαία η διευκρίνιση.
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Τροπολογία 214
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο ε (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) "μη προσυσκευασμένα τρόφιμα": 
τρόφιμα, τα οποία προσφέρονται χωρίς 
συσκευασία στον τελικό καταναλωτή και
τα οποία συσκευάζονται μόνο κατά τη 
στιγμή της πώλησης στον τελικό 
καταναλωτή, καθώς και τρόφιμα και 
νωπά παρασκευάσματα, τα οποία 
προσυσκευάζονται στον τόπο πώλησης 
προς άμεση πώληση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε καταστήματα προσφέρονται προς πώληση και προσυσκευασμένα τρόφιμα και κατά κανόνα 
κοντά στα σημεία εξυπηρέτησης που καταλαμβάνονται από το προσωπικό πώλησης, 
προκειμένου να αποφεύγονται μακροί χρόνοι αναμονής των καναλωτών σε αυτά τα σημεία. 
Ακριβώς όπως και στην περίπτωση των συσκευασμένων τροφίμων που συσκευάζονται 
σύμφωνα με τις ατομικές επιθυμίες των καταναλωτών, είναι αδύνατον λόγω της ποικιλίας των 
προσφερομένων προϊόντων, της χειροποίητης κατασκευής και των καθημερινά αυξανόμενων 
προσφορών στην πράξη, να γίνουν οι υποχρεωτικά επιβαλλόμενες ενδείξεις για τα 
προσυσκευασμένα τρόφιμα.

Τροπολογία 215
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) "μη προσυσκευασμένο τρόφιμο": 
κάθε τρόφιμο, το οποίο προσφέρεται στον 
καταναλωτή μη συσκευασμένο ή το οποίο 
συσκευάζεται κατόπιν επιθυμίας του ή το 
οποίο προσυσκευάζεται στο σημείο 
πώλησης προς άμεση πώληση·
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Or. de

Αιτιολόγηση

Σε καταστήματα προσφέρονται προς πώληση και προσυσκευασμένα τρόφιμα και κατά κανόνα 
κοντά στα σημεία εξυπηρέτησης που καταλαμβάνονται από το προσωπικό πώλησης, 
προκειμένου να αποφεύγονται μακροί χρόνοι αναμονής των καναλωτών σε αυτά τα σημεία. 
Ακριβώς όπως και στην περίπτωση των συσκευασμένων τροφίμων που συσκευάζονται 
σύμφωνα με τις ατομικές επιθυμίες των καταναλωτών, είναι αδύνατον λόγω της ποικιλίας των 
προσφερομένων προϊόντων, της χειροποίητης κατασκευής και των καθημερινά αυξανόμενων 
προσφορών στην πράξη, να γίνουν οι υποχρεωτικά επιβαλλόμενες ενδείξεις για τα 
προσυσκευασμένα τρόφιμα.

Τροπολογία 216
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) « μη προσυσκευασμένο τρόφιμο » : 
κάθε τρόφιμο που προσφέρεται προς 
πώληση στον καταναλωτή μη 
συσκευασμένου, συσκευαζόμενου εφόσον 
το ζητήσει ο καταναλωτής ή 
προσυσκευασμένο στο σημείο πώλησης 
για την άμεση παράδοση στον 
καταναλωτή 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Σε πολλά καταστήματα, τρόφιμα είναι επίσης προσυσκευασμένα και πωλούνται, είτε με 
αυτοεξυπηρέτηση είτε με υποβοηθούμενη εξυπηρέτηση.
Τα προϊόντα αυτά παρουσιάζουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τα τρόφιμα που παρουσιάζονται μη 
συσκευασμένα στο κατάστημα και/ή συσκευασμένα μετά από αίτημα του καταναλωτή.
Η ποικιλία αυτών των προϊόντων ή παρασκευή ή βιοτεχνική παραγωγή τους σε μικρούς όγκους στο 
κατάστημα ή σε μικρό παρακείμενο εργαστήριο, ή η μεταβλητότητα των συνθέσεών τους και των 
συνταγών τους καθιστούν τις υποχρεωτικές γραπτές ενδείξεις αδιανόητες.
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Τροπολογία 217
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εα) "μη προσυσκευασμένο τρόφιμο": 
κάθε τρόφιμο, το οποίο προσφέρεται στον 
καταναλωτή μη συσκευασμένο ή το οποίο 
συσκευάζεται κατόπιν επιθυμίας του ή το 
οποίο προσυσκευάζεται στο σημείο 
πώλησης προς άμεση πώληση·

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε καταστήματα προσφέρονται προς πώληση και προσυσκευασμένα τρόφιμα και κατά κανόνα 
κοντά στα σημεία εξυπηρέτησης που καταλαμβάνονται από το προσωπικό πώλησης, 
προκειμένου να αποφεύγονται μακροί χρόνοι αναμονής των καναλωτών σε αυτά τα σημεία. 
Ακριβώς όπως και στην περίπτωση των συσκευασμένων τροφίμων που συσκευάζονται 
σύμφωνα με τις ατομικές επιθυμίες των καταναλωτών, είναι αδύνατον λόγω της ποικιλίας των 
προσφερομένων προϊόντων, της χειροποίητης κατασκευής και των καθημερινά αυξανόμενων 
προσφορών στην πράξη, να γίνουν οι υποχρεωτικά επιβαλλόμενες ενδείξεις για τα 
προσυσκευασμένα τρόφιμα.

Τροπολογία 218
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο στ(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο)

Or. de



PE416.699v02-00 64/124 AM\765208EL.doc

EL

Τροπολογία 219
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) «συστατικό»: οιαδήποτε ουσία, 
συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων και 
των ενζύμων τροφίμων καθώς και 
οιουδήποτε συστατικού ενός σύνθετου 
συστατικού, η οποία χρησιμοποιείται στην 
παρασκευή ή επεξεργασία ενός τροφίμου 
και εξακολουθεί να υπάρχει στο τελικό 
προϊόν, ακόμη και σε διαφοροποιημένη 
μορφή·

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. en

 Τροπολογία 220
María Sornosa Martínez

 Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) «συστατικό»: οιαδήποτε ουσία, 
συμπεριλαμβανομένων των προσθέτων και 
των ενζύμων τροφίμων καθώς και 
οιουδήποτε συστατικού ενός σύνθετου 
συστατικού, η οποία χρησιμοποιείται στην 
παρασκευή ή επεξεργασία ενός τροφίμου 
και εξακολουθεί να υπάρχει στο τελικό 
προϊόν, ακόμη και σε διαφοροποιημένη 
μορφή·

Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο

Or. es
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Τροπολογία 221
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) «τόπος προέλευσης»: οιοσδήποτε 
τόπος από τον οποίο αναγράφεται ότι 
προέρχεται ένα προϊόν και δεν είναι η 
«χώρα καταγωγής» όπως ορίζεται 
σύμφωνα με τα άρθρα 23 έως 26 του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92·

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σημερινό άρθρο 2(1) (a) (i) της οδηγίας 2000/13/EΚ περιέχει σαφή και πρακτική ρύθμιση 
για την επισήμανση της καταγωγής. Αυτή η διάταξη και η εφαρμογή της είναι οικεία για τη 
βιομηχανία και δεν προκαλεί κανένα πρόβλημα. Η διαφοροποίηση μεταξύ χώρας καταγωγής 
και τόπου προέλευσης δεν υπάρχει πλέον ούτε στον Κώδικα Τροφίμων. Η προσέγγιση αυτή θα 
πρέπει να διατηρηθεί στη νομοθεσία της ΕΕ, όπως προβλέπεται στην οδηγία 2000/13/EC.

Τροπολογία 222
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) «τόπος προέλευσης»: οιοσδήποτε τόπος 
από τον οποίο αναγράφεται ότι προέρχεται 
ένα προϊόν και δεν είναι η «χώρα 
καταγωγής» όπως ορίζεται σύμφωνα με 
τα άρθρα 23 έως 26 του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92·

ζ) «τόπος προέλευσης»: οιοσδήποτε τόπος 
από τον οποίο αναγράφεται ότι προέρχεται 
ένα προϊόν και δεν είναι η «χώρα 
καταγωγής»·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να προστεθεί ο ορισμός της ‘χώρας καταγωγής’ ώστε να διακρίνεται από τον 
ορισμό του τόπου προέλευσης.

Τροπολογία 223
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) «χώρα καταγωγής»: τόπος 
καταγωγής της κύριας γεωργικής πρώτης 
ύλης που χρησιμοποιείται για την 
Παρασκευή του προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Κρίνεται σκόπιμο να προστεθεί ο ορισμός της "χώρας καταγωγής" ώστε να διακρίνεται από τον 
ορισμό του τόπου προέλευσης.

Τροπολογία 224
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) «οπτικό πεδίο»: όλες οι επιφάνειες 
μιας συσκευασίας που μπορούν να 
διαβαστούν από μία οπτική γωνία, πράγμα 
που επιτρέπει την ταχεία και εύκολη 
πρόσβαση στις πληροφορίες της 
επισήμανσης, παρέχοντας στους 
καταναλωτές τη δυνατότητα να διαβάσουν 
αυτές τις πληροφορίες χωρίς να 
χρειάζεται να γυρνούν τη συσκευασία

ια) «οπτικό πεδίο»: όλες οι επιφάνειες 
μιας συσκευασίας που μπορούν να 
διαβαστούν από μία οπτική γωνία, πράγμα 
που επιτρέπει την ταχεία και εύκολη 
πρόσβαση στις πληροφορίες της 
επισήμανσης, παρέχοντας στους 
καταναλωτές τη δυνατότητα να διαβάσουν 
αυτές τις πληροφορίες·
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μπρος-πίσω·

Or. de

Αιτιολόγηση

Γλωσσική προσαρμογή στην έως τώρα χρησιμοποιούμενη ορολογία της οδηγίας για την 
επισήμανση 2000/13/ΕΚ (η προσαρμογή αφορά το γερμανικό κείμενο). Ο αποκλεισμός της 
έκφρασης "γυρνούν τη συσκευασία μπρος-πίσω" βρίσκεται πλέον σε αντίθεση με την 
υφισταμένη νομική κατάσταση και ενδεχομένως τη δυνατότητα παραπομπής σε άλλα σημεία της 
συσκευασίας και για το λόγο αυτό πρέπει να διαγραφεί χωρίς να αντικατασταθεί.

Τροπολογία 225
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) «νόμιμη ονομασία»: η ονομασία ενός 
τροφίμου, η οποία προβλέπεται στις 
κοινοτικές διατάξεις που εφαρμόζονται 
για το τρόφιμο αυτό ή, αν δεν υπάρχουν 
τέτοιες κοινοτικές διατάξεις, η ονομασία 
η οποία προβλέπεται στους νόμους, 
κανονισμούς και διοικητικές διατάξεις 
που εφαρμόζονται στο κράτος μέλος στο 
οποίο το τρόφιμο πωλείται στον τελικό 
καταναλωτή ή στις μονάδες ομαδικής 
εστίασης.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Το περιεχόμενο του ορισμού στο άρθρο 2 στοιχείο ιβ είναι ασαφές. Η έκφραση "νόμιμη 
ονομασία" χαρακτηρίζει στη γερμανική γλώσσα κάθε ονομασία που δεν παραβιάζει διάταξη 
δικαίου. Θα ήταν κατά συνέπεια καλύτερο να γίνεται λόγος όπως έως τώρα για τις ονομασίες 
που προβλέπονται στις νομοθετικές διατάξεις". Αυτές ωστόσο πρέπει να οριστούν 
(πλεονασμός). Προτείνεται μια ρύθμιση των εννοιών σε συνάρτηση με το άρθρο 18. 
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Τροπολογία 226
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιγ) «συνήθης ονομασία»: η ονομασία 
η οποία είναι αποδεκτή ως η ονομασία του 
τροφίμου, χωρίς να χρειάζεται περαιτέρω 
επεξήγηση, από τους καταναλωτές στο 
κράτος μέλος στο οποίο πωλείται·

ιγ) «καθιερωμένη ονομασία»: η 
ονομασία η οποία είναι αποδεκτή ως η 
ονομασία του τροφίμου, χωρίς να 
χρειάζεται περαιτέρω επεξήγηση, από τους 
καταναλωτές στο κράτος μέλος στο οποίο 
πωλείται·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η έως τώρα ορολογία "καθιερωμένη ονομασία" της οδηγίας για την επισήμανση 2000/13/EΚ 
θα πρέπει να διατηρηθεί (πρβλ. άρθρο 5 στοιχείο a).

Τροπολογία 227
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε) «πρωταρχικό(-ά) συστατικό(-ά)»: τα 
σημαντικά ή/και χαρακτηριστικά 
συστατικά ενός τροφίμου·

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι δεν συμφωνούμε με την απόπειρα της Επιτροπής να διευρύνει την υφιστάμενη 
διάταξη σχετικά με την επισήμανση της καταγωγής, δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν ορισμοί για 
το πρωταρχικό, το σημαντικό και το χαρακτηριστικό συστατικό ενός τροφίμου που δεν 
χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Δεδομένου ότι 
υποστηρίζουμε σε σταθερή βάση την απλοποίηση, είμαστε αντίθετοι στη δημιουργία νέων όρων 
και εννοιών χωρίς εμφανή χρησιμότητα.
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Τα κριτήρια αυτά δεν είναι πρακτικά. Η ασυμβατότητά τους με τους ορισμούς της ποσοτικής 
αναγραφής των χαρακτηριστικών συστατικών(QUID) προκαλεί σύγχυση. Το επίπεδο του 50% 
δεν έχει την ίδια πρακτική σημασία για όλα τα τρόφιμα.

Τροπολογία 228
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιε) «πρωταρχικό(-ά) συστατικό(-ά)»: τα 
σημαντικά ή/και χαρακτηριστικά 
συστατικά ενός τροφίμου·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός της εννοίας δεν χρειάζεται γιατί δεν επανεμφανίζεται περαιτέρω στον κανονισμό. 
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 229
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιστ) «σημαντικό(-ά) συστατικό(-ά)»: το 
συστατικό ενός τροφίμου που 
αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο του 
50% του τροφίμου αυτού·

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι δεν συμφωνούμε με την απόπειρα της Επιτροπής να διευρύνει την υφιστάμενη 
διάταξη σχετικά με την επισήμανση της καταγωγής, δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν ορισμοί για 
το πρωταρχικό, το σημαντικό και το χαρακτηριστικό συστατικό ενός τροφίμου που δεν 
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χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Δεδομένου ότι 
υποστηρίζουμε σε σταθερή βάση την απλοποίηση, είμαστε αντίθετοι στη δημιουργία νέων όρων 
και εννοιών χωρίς εμφανή χρησιμότητα.

Τα κριτήρια αυτά δεν είναι πρακτικά. Η ασυμβατότητά τους με τους ορισμούς της ποσοτικής 
αναγραφής των χαρακτηριστικών συστατικών(QUID) προκαλεί σύγχυση. Το επίπεδο του 50% 
δεν έχει την ίδια πρακτική σημασία για όλα τα τρόφιμα.

Τροπολογία 230
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιστ) «σημαντικό(-ά) συστατικό(-ά)»: το 
συστατικό ενός τροφίμου που 
αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο του 
50% του τροφίμου αυτού·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός της εννοίας δεν χρειάζεται γιατί δεν επανεμφανίζεται περαιτέρω στον κανονισμό. 
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να διαγραφεί.

Τροπολογία 231
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο ιζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιζ) «χαρακτηριστικό(-ά) συστατικό(-ά)»: 
οιοδήποτε συστατικό ενός τροφίμου το 
οποίο συνήθως συνδέεται, από τον 
καταναλωτή, με την ονομασία του 
τροφίμου, και για το οποίο, στις 
περισσότερες περιπτώσεις, απαιτείται 
ποιοτική επισήμανση·

Διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι δεν συμφωνούμε με την απόπειρα της Επιτροπής να διευρύνει την υφιστάμενη 
διάταξη σχετικά με την επισήμανση της καταγωγής, δεν είναι ανάγκη να υπάρχουν ορισμοί για 
το πρωταρχικό, το σημαντικό και το χαρακτηριστικό συστατικό ενός τροφίμου που δεν 
χρησιμοποιούνται μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Δεδομένου ότι 
υποστηρίζουμε σε σταθερή βάση την απλοποίηση, είμαστε αντίθετοι στη δημιουργία νέων όρων 
και εννοιών χωρίς εμφανή χρησιμότητα.

Τα κριτήρια αυτά δεν είναι πρακτικά. Η ασυμβατότητά τους με τους ορισμούς της ποσοτικής 
αναγραφής των χαρακτηριστικών συστατικών(QUID) προκαλεί σύγχυση. Το επίπεδο του 50% 
δεν έχει την ίδια πρακτική σημασία για όλα τα τρόφιμα.

Τροπολογία 232
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο ιζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιζ) «χαρακτηριστικό(-ά) συστατικό(-ά)»: 
οιοδήποτε συστατικό ενός τροφίμου το 
οποίο συνήθως συνδέεται, από τον 
καταναλωτή, με την ονομασία του 
τροφίμου, και για το οποίο, στις 
περισσότερες περιπτώσεις, απαιτείται 
ποιοτική επισήμανση·

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο καθορισμός της εννοίας δεν χρειάζεται γιατί δεν επανεμφανίζεται περαιτέρω στον κανονισμό. 
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να διαγραφεί.
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 Τροπολογία 233
María Sornosa Martínez

 Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο στ ιθ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιθ) «ημερομηνία ελάχιστης 
διατηρησιμότητας ενός τροφίμου»: η 
ημερομηνία μέχρι την οποία το τρόφιμο 
διατηρεί τις ιδιαίτερες ιδιότητές του σε 
κατάλληλες συνθήκες συντήρησης·

ιθ) «ημερομηνία ελάχιστης 
διατηρησιμότητας ενός τροφίμου»: η 
ημερομηνία μέχρι την οποία το τρόφιμο 
διατηρεί τις ιδιαίτερες ιδιότητές του σε 
κατάλληλες συνθήκες συντήρησης και 
μετά την οποία δεν μπορεί να διατεθεί το 
προϊόν στην αγορά·

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να βελτιωθεί ο ορισμός προσθέτοντας αναφορά της δυνατότητας εμπορίας του 
προϊόντος.

Τροπολογία 234
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο ιθ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιθα) "ημερομηνία παραγωγής": η 
ημερομηνία, κατά την οποία τα προϊόντα 
παράγονται, συσκευάζονται και 
ενδεχομένως καταψύχονται.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αναγκαίος ορισμός βάσει του άρθρου 25.
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Τροπολογία 235
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – εδάφιο κ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κ) «βέλτιστες πρακτικές»: πρότυπα, 
συστήματα, πρωτοβουλίες ή οιεσδήποτε 
άλλες δραστηριότητες που θεσπίζονται 
από τις αρμόδιες αρχές, για τις οποίες 
έχει αποδειχθεί από την πείρα και την 
έρευνα ότι είναι οι πιο αποτελεσματικές 
για την πλειονότητα των καταναλωτών, 
και θεωρούνται υποδείγματα προς 
μίμηση.

διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Συνεκτικότητα με τη διαγραφή των κεφαλαίων 6 και 7.

Τροπολογία 236
John Bowis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο κ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κ α) «γραφικές απεικονίσεις και 
σύμβολα»: η σαφής οπτική έκφραση ή 
εκπροσώπηση του συνολικού ή ειδικού 
διατροφικού περιεχομένου ενός προϊόντος 
με χρήση μορφότυπου που μπορεί να 
περιλαμβάνει αριθμούς, πίνακες ή 
χρωματικούς κώδικες.

Or. en
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Τροπολογία 237
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο κ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κ α) «ημερομηνία παρασκευής»: η 
ημερομηνία κατά την οποία το τρόφιμο 
μετατρέπεται στο προϊόν με τη μορφή 
που περιγράφεται. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να βελτιωθεί η πληροφόρηση των καταναλωτών, θα πρέπει να υπάρχει ορισμός 
της ημερομηνίας παρασκευής. Ο προτεινόμενος ορισμός είναι πανομοιότυπος με τον ορισμό του 
Κώδικα (CODEX STAN 1-1985).

Τροπολογία 238
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Chris Davies, Guido Sacconi, Alessandro 
Foglietta

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο κ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κ α) «μεταποίηση»: η διαδικασία με την 
οποία μια (ή περισσότερες) γεωργική(-ές) 
πρώτη(-ες) ύλη(ες) μεταμορφώνεται(-
ονται) σε τελικό προϊόν.

Or. en
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Τροπολογία 239
Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο κ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κ α) «τοπική ή λαϊκή αγορά»: μια αγορά 
στην οποία γεωργοί, καλλιεργητές ή 
τοπικοί παραγωγοί τροφίμων πωλούν τα 
προϊόντα τους ή την τοπική παραγωγή 
απευθείας στους πολίτες.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή θεσπίζει ευελιξία κατά την εφαρμογή των κανόνων για την επισήμανση των 
τροφίμων στις τοπικές και λαϊκές αγορές.

Τροπολογία 240
Liam Aylward

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – σημείο κ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κ α) «κύριο οπτικό πεδίο»: το εμπρόσθιο 
μέρος της συσκευασίας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Διασαφήνιση του ‘κύριου οπτικού πεδίου’.
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Τροπολογία 241
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, η χώρα καταγωγής ενός 
τροφίμου αναφέρεται στην καταγωγή ενός 
τροφίμου όπως καθορίζεται σύμφωνα με 
τα άρθρα 23 έως 26 του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου.

3. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, η χώρα καταγωγής ενός 
τροφίμου αναφέρεται στην καταγωγή ενός 
τροφίμου όπως καθορίζεται σύμφωνα με 
τα άρθρα 23 έως 26 του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου.

Για το κρέας και τα τρόφιμα που 
περιέχουν κρέας η καταγωγή του 
τροφίμου ή του αντίστοιχου συστατικού 
ορίζεται ως ο τόπος στον οποίο 
γεννήθηκε, εκτράφηκε για το μεγαλύτερο 
μέρος της ζωής του και εσφάγη το ζώο. 
Εάν δεν συμπίπτουν, πρέπει να 
αναφέρονται και τα τρία μέρη όποτε 
γίνεται αναφορά στη ‘χώρα καταγωγής’.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για το κρέας δεν είναι σκόπιμη η αναφορά ενός μόνο τόπου καταγωγής όποτε αυτός είναι 
διαφορετικός για τη γέννηση, την εκτροφή και τη σφαγή του ζώου. Μελέτες έχουν καταδείξει ότι 
ο τόπος στον οποίο γεννήθηκαν, εκτράφηκαν και εσφάγησαν τα ζώα έχει μεγάλη σημασία για 
τους καταναλωτές.

Τροπολογία 242
Dorette Corbey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα 
επιδιώκει υψηλό επίπεδο προστασίας της 
υγείας και των συμφερόντων των 
καταναλωτών, παρέχοντας μια βάση για να 

1. Η παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα 
επιδιώκει υψηλό επίπεδο προστασίας της 
υγείας και των συμφερόντων των 
καταναλωτών, παρέχοντας μια βάση για να 
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κάνουν οι καταναλωτές ενημερωμένοι τις 
επιλογές τους και να χρησιμοποιούν με 
ασφάλεια τα τρόφιμα, δίνοντας ιδιαίτερη 
έμφαση στους υγειονομικούς, 
οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, 
κοινωνικούς και ηθικούς παράγοντες.

κάνουν οι καταναλωτές ενημερωμένοι τις 
επιλογές τους και να χρησιμοποιούν με 
ασφάλεια τα τρόφιμα, δίνοντας ιδιαίτερη 
έμφαση στους υγειονομικούς, 
οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, 
κοινωνικούς και ηθικούς παράγοντες 
καθώς και τους αφορώντες την καλή 
μεταχείριση των ζώων.

Or. en

Τροπολογία 243
Mojca Drčar Murko

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα 
επιδιώκει υψηλό επίπεδο προστασίας της 
υγείας και των συμφερόντων των 
καταναλωτών, παρέχοντας μια βάση για να 
κάνουν οι καταναλωτές ενημερωμένοι τις 
επιλογές τους και να χρησιμοποιούν με 
ασφάλεια τα τρόφιμα, δίνοντας ιδιαίτερη 
έμφαση στους υγειονομικούς, 
οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, 
κοινωνικούς και ηθικούς παράγοντες.

1. Η παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα 
επιδιώκει υψηλό επίπεδο προστασίας της 
υγείας και των συμφερόντων των 
καταναλωτών, παρέχοντας μια βάση για να 
κάνουν οι καταναλωτές ενημερωμένοι τις 
επιλογές τους και να χρησιμοποιούν με 
ασφάλεια τα τρόφιμα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στόχος της Επιτροπής ήταν η παγίωση των υποχρεωτικών απαιτήσεων επισήμανσης στα 
ουσιώδη, που είναι η προϋπόθεση της ενημερωμένης επιλογής των καταναλωτών, της 
ασφαλούς χρήσης και του χειρισμού του προϊόντος. Οι ηθικοί, κοινωνικοί, περιβαλλοντικοί και 
οικονομικοί παράγοντες δεν αποτελούν στο άρθρο αυτό αρκετά ακριβείς ορισμούς για την 
επίτευξη του στόχου αυτού.
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Τροπολογία 244
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Η νομοθεσία σχετικά με τις 
πληροφορίες για τα τρόφιμα έχει ως στόχο 
την επίτευξη, στην Κοινότητα, της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των τροφίμων που 
παράγονται και πωλούνται στην αγορά, 
λαμβάνοντας υπόψη, όταν χρειάζεται, την 
ανάγκη προστασίας των νόμιμων 
συμφερόντων των παραγωγών και 
προώθησης της παραγωγής ποιοτικών 
προϊόντων.

(2) Η νομοθεσία σχετικά με τις 
πληροφορίες για τα τρόφιμα έχει ως στόχο 
την επίτευξη, στην Κοινότητα, της 
ελεύθερης κυκλοφορίας των τροφίμων που 
παράγονται και πωλούνται στην αγορά.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στη δεύτερη περίοδο πρόκειται για διάταξη χωρίς κανονιστικό περιεχόμενο. Η περίοδος αυτή 
θα πρέπει για νομοτεχνικούς λόγους να διαγραφεί από το κείμενο του κανονισμού, ωστόσο να 
περιληφθεί ως αιτιολογική σκέψη. Είναι ασαφές πότε και με ποιον τρόπο θα προωθηθούν και 
θα ληφθούν υπόψη τα συμφέροντα των παραγωγών καθώς και η ποιότητα "καλών προϊόντων".

Τροπολογία 245
Péter Olajos

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η νομοθεσία σχετικά με τις 
πληροφορίες για τα τρόφιμα θεσπίζει νέες 
απαιτήσεις, λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη 
ύπαρξης μεταβατικής περιόδου μετά την 
έναρξη ισχύος των νέων απαιτήσεων, κατά 
τη διάρκεια της οποίας τα τρόφιμα που 
φέρουν ετικέτες οι οποίες δεν 
συμμορφώνονται με τις νέες απαιτήσεις 
μπορούν να διατεθούν στην αγορά, και τα 
αποθέματα των εν λόγω τροφίμων που 

Όταν η νομοθεσία σχετικά με τις 
πληροφορίες για τα τρόφιμα θεσπίζει νέες 
απαιτήσεις, λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη 
ύπαρξης μεταβατικής περιόδου μετά την 
έναρξη ισχύος των νέων απαιτήσεων, κατά 
τη διάρκεια της οποίας τα τρόφιμα που 
φέρουν ετικέτες οι οποίες δεν 
συμμορφώνονται με τις νέες απαιτήσεις 
μπορούν να διατεθούν στην αγορά, και τα 
αποθέματα των εν λόγω τροφίμων που 
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έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από το 
πέρας της μεταβατικής περιόδου να 
εξακολουθήσουν να πωλούνται έως ότου 
εξαντληθούν.

έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από το 
πέρας της μεταβατικής περιόδου να 
εξακολουθήσουν να πωλούνται έως ότου 
εξαντληθούν.

Οι νέοι κανόνες επισήμανσης των 
τροφίμων εφαρμόζονται βάσει ενιαίων 
ημερομηνιών συμμόρφωσης που θεσπίζει 
η Επιτροπή μετά από διαβούλευση με τα 
κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποτελεί κοινή ανάγκη η τήρηση συμφωνηθέντος χρονοδιαγράμματος για την επικαιροποίηση 
γενικών ή ειδικών κανόνων για την επισήμανση των τροφίμων. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για την περιοδική αναθεώρηση των συσκευασιών 
και ετικετών τους, για οιοδήποτε νομικό λόγο. Η κατακερματισμένη εφαρμογή νέων κανόνων, 
παρά τις μεταβατικές περιόδους, έχει σημαντική επίπτωση επί του κόστους της νέας διάταξης 
των ετικετών, επί των παραγγελιών και επί της διαχείρισης των αποθεμάτων συσκευασιών.

Τροπολογία 246
Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η νομοθεσία σχετικά με τις 
πληροφορίες για τα τρόφιμα θεσπίζει νέες 
απαιτήσεις, λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη 
ύπαρξης μεταβατικής περιόδου μετά την 
έναρξη ισχύος των νέων απαιτήσεων, κατά 
τη διάρκεια της οποίας τα τρόφιμα που 
φέρουν ετικέτες οι οποίες δεν 
συμμορφώνονται με τις νέες απαιτήσεις 
μπορούν να διατεθούν στην αγορά, και τα 
αποθέματα των εν λόγω τροφίμων που 
έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από το 
πέρας της μεταβατικής περιόδου να 
εξακολουθήσουν να πωλούνται έως ότου 
εξαντληθούν.

3. Όταν η νομοθεσία σχετικά με τις 
πληροφορίες για τα τρόφιμα θεσπίζει νέες 
απαιτήσεις και εφόσον οι απαιτήσεις 
αυτές δεν αφορούν την προστασία της 
ανθρώπινης υγείας, χορηγείται 
μεταβατική περίοδος μετά την έναρξη 
ισχύος των νέων απαιτήσεων, κατά τη 
διάρκεια της οποίας τα τρόφιμα που 
φέρουν ετικέτες οι οποίες δεν 
συμμορφώνονται με τις νέες απαιτήσεις 
μπορούν να διατεθούν στην αγορά, και τα 
αποθέματα των εν λόγω τροφίμων που 
έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από το 
πέρας της μεταβατικής περιόδου να 
εξακολουθήσουν να πωλούνται έως ότου 
εξαντληθούν.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να 
ελαχιστοποιηθούν τα απορρίμματα συσκευασίας, είναι φυσιολογικό να χορηγείται μεταβατική 
περίοδος όταν θεσπίζονται νέες απαιτήσεις επισήμανσης, εκτός εάν οι απαιτήσεις αυτές 
αφορούν άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, οπότε μάλλον δεν ενδείκνυται η χορήγηση αυτής 
της περιόδου.

Τροπολογία 247
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Όταν η νομοθεσία σχετικά με τις 
πληροφορίες για τα τρόφιμα θεσπίζει νέες 
απαιτήσεις, λαμβάνεται υπόψη η ανάγκη 
ύπαρξης μεταβατικής περιόδου μετά την 
έναρξη ισχύος των νέων απαιτήσεων, κατά 
τη διάρκεια της οποίας τα τρόφιμα που 
φέρουν ετικέτες οι οποίες δεν 
συμμορφώνονται με τις νέες απαιτήσεις 
μπορούν να διατεθούν στην αγορά, και τα 
αποθέματα των εν λόγω τροφίμων που 
έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από το 
πέρας της μεταβατικής περιόδου να 
εξακολουθήσουν να πωλούνται έως ότου 
εξαντληθούν.

(3) Όταν η νομοθεσία σχετικά με τις 
πληροφορίες για τα τρόφιμα θεσπίζει νέες 
απαιτήσεις, πρέπει να καθορίζονται 
μεταβατικές περίοδοι τουλάχιστον τριών 
ετών μετά την έναρξη ισχύος των νέων 
απαιτήσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων
τα τρόφιμα που φέρουν ετικέτες οι οποίες 
δεν συμμορφώνονται με τις νέες 
απαιτήσεις μπορούν να διατεθούν στην 
αγορά, Εν προκειμένω πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη ότι τα αποθέματα των 
εν λόγω τροφίμων που έχουν διατεθεί στην 
αγορά πριν από το πέρας της μεταβατικής 
περιόδου επιτρέπεται να εξακολουθούν να 
πωλούνται έως ότου εξαντληθούν, το 
βραδύτερο μετά την παρέλευση 
προθεσμίας τριών ετών μετά τη θέση σε 
ισχύ των νέων διατάξεων. Αυτό ισχύει 
επίσης για τα αποθέματα των ετικετών οι 
οποίες διετίθεντο πριν τη θέση σε ισχύ 
των νέων διατάξεων από τον 
επιχειρηματία τροφίμων.

Or. de
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστούν εφαρμόσιμες μεταβατικές περίοδοι ιδίως για μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις στην πράξη, θα πρέπει να προβλεφθούν πρόσφορες μεταβατικοί περίοδοι 
(τουλάχιστον 3 ετών). Κατά τον καθορισμό της μεταβατικής χρονικής περιόδου θα πρέπει να 
αποφευχθούν ιδίως οι υψηλές δαπάνες επένδυσης για την εκτύπωση και την ανάπτυξη υλικού 
συσκευασίας καθώς και η δαπανηρή καταστροφή αποθεμάτων ετικετών.

Τροπολογία 248
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Όταν απαιτούνται υποχρεωτικές 
πληροφορίες για τα τρόφιμα, πρόκειται 
για πληροφορίες που εμπίπτουν σε μια 
από τις ακόλουθες κατηγορίες:

διαγράφεται

a) πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα 
και τη σύνθεση, τις ιδιότητες ή άλλα 
χαρακτηριστικά του τροφίμου·
β) πληροφορίες σχετικά με την προστασία 
της υγείας των καταναλωτών και την 
ασφαλή χρήση ενός τροφίμου. 
Ειδικότερα, πρόκειται για πληροφορίες 
σχετικά με:
i) τα χαρακτηριστικά της σύνθεσης τα 
οποία ενδέχεται να είναι επιβλαβή για την 
υγεία ορισμένων ομάδων καταναλωτών·
ii) τη διατηρησιμότητα, την αποθήκευση 
και την ασφαλή χρήση·
iii) τον αντίκτυπο στην υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων και 
συνεπειών που σχετίζονται με την 
επιβλαβή και επικίνδυνη κατανάλωση 
ενός τροφίμου·
γ) πληροφορίες σχετικά με τα διατροφικά 
χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να μπορούν οι 
καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων με ειδικές διαιτητικές 
απαιτήσεις, να κάνουν ενημερωμένοι τις 
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επιλογές τους.
(2) Όταν εξετάζεται η ανάγκη παροχής 
υποχρεωτικών πληροφοριών για τα 
τρόφιμα, λαμβάνονται υπόψη μια ευρέως 
διαδεδομένη ανάγκη της πλειονότητας 
των καταναλωτών για ορισμένες 
πληροφορίες στις οποίες δίνουν 
σημαντική αξία, ή τυχόν γενικώς 
αποδεκτά οφέλη για τους καταναλωτές, 
έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν 
συνειδητές επιλογές.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι αρχές για την υποχρέωση ενημέρωσης για τρόφιμα δεν απευθύνονται στους παραλήπτες των 
κανόνων αλλά στο νομοθέτη. Το περιεχόμενό τους είναι κατά συνέπεια ασαφές. Οι διατάξεις θα 
πρέπει κατά συνέπεια να διαγραφούν, εν πάση περιπτώσει όμως να περιληφθούν στις 
αιτιολογικές σκέψεις.

Τροπολογία 249
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο (iii)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) τον αντίκτυπο στην υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων και 
συνεπειών που σχετίζονται με την 
επιβλαβή και επικίνδυνη κατανάλωση 
ενός τροφίμου·

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα τρόφιμα σύμφωνα με το άρθρο 14 του κανονισμού 178/2002 πρέπει να είναι ασφαλή για 
κατανάλωση. Η επισήμανση αποσκοπεί στην παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα και όχι για 
την συμπεριφορά των καταναλωτών.
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Τροπολογία 250
Antonio De Blasio

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – σημείο (iii)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(iii) τον αντίκτυπο στην υγεία, 
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων και 
συνεπειών που σχετίζονται με την 
επιβλαβή και επικίνδυνη κατανάλωση ενός 
τροφίμου·

(iii) τον αντίκτυπο επί της υγείας, 
συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων και 
συνεπειών που σχετίζονται με την 
επιβλαβή και επικίνδυνη κατανάλωση ενός 
τροφίμου·

Or. hu

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η προστασία της υγείας των καταναλωτών μέσω προειδοποιήσεων δεν αποτελεί 
άμεσο στόχο της πρότασης της Επιτροπής, πιστεύω ότι πρέπει να τονίσουμε πόσο ζωτική είναι η 
εγγύηση στους καταναλωτές της δυνατότητας να προβαίνουν σε μια υγιή επιλογή.

Τροπολογία 251
Antonio De Blasio

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) πληροφορίες σχετικά με τα διατροφικά 
χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να μπορούν οι 
καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων με ειδικές διαιτητικές απαιτήσεις, 
να κάνουν ενημερωμένοι τις επιλογές τους.

γ) πληροφορίες σχετικά με τα διατροφικά 
χαρακτηριστικά, έτσι ώστε να μπορούν οι 
καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων και 
εκείνων με ειδικές διαιτητικές απαιτήσεις, 
να κάνουν αρκετά ενημερωμένοι τις 
επιλογές τους.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Η απαρίθμηση των διατροφικών χαρακτηριστικών δεν επαρκεί από μόνη της για να μπορεί ο 
μέσος καταναλωτής να προβαίνει σε συνετές αποφάσεις για τα τρόφιμα.
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Τροπολογία 252
Dorette Corbey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχεία γ α) – γ β) – γ γ) (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) πληροφορίες ερμηνείας για τα 
προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 
33(2a) ώστε να μπορούν οι καταναλωτές, 
να κάνουν ενημερωμένοι τις επιλογές 
τους·
γβ) πληροφορίες σχετικά με την 
προέλευση των τροφίμων·
γγ) πληροφορίες σχετικά με την 
παραγωγή και επεξεργασία των τροφίμων 
σε προϊόντα.

Or. en

Τροπολογία 253
Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4α
Οι νέοι κανόνες επισήμανσης των 
τροφίμων εφαρμόζονται βάσει ενιαίων 
ημερομηνιών συμμόρφωσης ούτως ώστε 
να ανά διετία να είναι δυνατή η ομαλή 
προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις 
επισήμανσης, με εξαίρεση τις 
περιπτώσεις των απαιτήσεων 
πληροφοριών με επιπτώσεις επί της 
ασφάλειας.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή έχει ως στόχο το να επιτύχει νομική βεβαιότητα για τους υπευθύνους των 
επιχειρήσεων τροφίμων καθώς και την ομαλή προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις επισήμανσης. 
Προς ελαχιστοποίηση των οικονομικών επιπτώσεων που έχουν οι αλλαγές επισήμανσης στις 
οποίες προβαίνουν οι υπευθύνοι των επιχειρήσεων τροφίμων, ιδίως επί των ΜΜΕ, αλλά και 
προκειμένου να καταστούν αποτελεσματικότεροι, οι νέοι κανόνες επισήμανσης εφαρμόζονται 
βάσει ενιαίων ημερομηνιών συμμόρφωσης. Από την αρχή αυτή εξαιρούνται οι περιπτώσεις 
εκτάκτων καταστάσεων με επιπτώσεις επί της ασφάλειας.

Τροπολογία 254
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) ως προς τα χαρακτηριστικά του 
τροφίμου, και ιδίως τη φύση, την 
ταυτότητα, τις ιδιότητες, τη σύνθεση, την 
ποσότητα, τη διατηρησιμότητα, τη χώρα 
καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης, τη 
μέθοδο παρασκευής ή λήψης·

α) ως προς τα χαρακτηριστικά του 
τροφίμου, και ιδίως τη φύση, την 
ταυτότητα, τις ιδιότητες, τη σύνθεση, την 
ποσότητα, τη διατηρησιμότητα, την 
καταγωγή ή προέλευση, τη μέθοδο 
παρασκευής ή λήψης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το σημερινό άρθρο 2 (1) (a) (i) της οδηγίας 2000/13/EΚ περιέχει σαφή και πρακτική ρύθμιση 
για την επισήμανση της καταγωγής. Η βιομηχανία γνωρίζει αυτήν την διάταξη και την 
εφαρμογή της, η οποία δεν προκαλεί κανένα πρόβλημα. Η διαφοροποίηση μεταξύ χώρας 
καταγωγής και τόπου προέλευσης δεν υπάρχει πλέον ούτε στον Κώδικα Τροφίμων. Η 
προσέγγιση αυτή θα πρέπει να διατηρηθεί στη νομοθεσία της ΕΕ, όπως προβλέπεται στην 
οδηγία 2000/13/EC.
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Τροπολογία 255
Karl-Heinz Florenz

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – σημείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γα) με ρητή προσέλκυση μέσω σαφούς 
μείωσης της ζάχαρης και/ή των λιπαρών 
ουσιών, εάν δεν μειώνεται αντίστοιχα 
συγχρόνως η ενεργειακή αξία (kilojoule ή 
kcal) με εξαίρεση των περιπτώσεων, στις 
οποίες η μείωση της ζάχαρης ή των 
λιπαρών οδηγεί σε καλύτερη επίπτωση 
του προϊόντος στην υγεία·

Or. de

Αιτιολόγηση

Der durchschnittliche Verbraucher geht davon aus, dass ein Lebensmittel, das auf der 
Schauseite einer Verpackung mit einer deutlichen Zucker- oder Fettreduktion beworben wird, 
auch einen dementsprechen reduzierten Energiegehalt hat. Dieses ist aber oft nicht der Fall, 
weil Zucker oder Fett durch andere Inhaltsstoffe ersetzt wurden. Insofern handelt es sich bei 
derartigen Produktaufschriften um eine Irreführung des Verbrauchers. 
Der Ersatz von gesättigten Fettsäuren, z. B. durch mehrfach ungesättigte Fettsäuren, sollte 
jedoch erlaubt werden, weil dieser Ersatz förderlich für die Gesundheit ist, auch wenn der 
Energiegehalt derselbe bleibt.

Τροπολογία 256
John Bowis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) με εικόνες που παραπλανούν τον 
καταναλωτή ως προς την αληθινή φύση ή 
καταγωγή του τροφίμου.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οι εικόνες και οι γραφικές απεικονίσεις δεν θα χρησιμοποιούνται προς σκόπιμη παραπλάνηση 
των καταναλωτών ως προς την αληθινή καταγωγή ενός προϊόντος.

Τροπολογία 257
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο γα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) με την απεικονίσεις που υποδηλώνουν 
ότι το τρόφιμο έχει γίνει με ορισμένα
συστατικά όταν αυτό δεν συμβαίνει·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για παράδειγμα, ένα γιαούρτι με γεύση βανίλια που έχει προστεθεί με τεχνητά αρτύματα δεν 
πρέπει να εκθέτει μια εικόνα βανίλιας στη συσκευασία του.

Τροπολογία 258
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 - παράγραφος 1 - στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γβ) με τον υπαινιγμό ότι η γεύση του 
τροφίμου προέρχεται από φυσικά 
συστατικά τη στιγμή που ουσιαστικά 
προέρχεται από αρτύματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για παράδειγμα, εάν ένα προϊόν φέρει τον ισχυρισμό ‘βανίλια’, η γεύση του πρέπει να 
προέρχεται από πραγματική βανίλια.
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Τροπολογία 259
Avril Doyle

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Η επιτροπή που αναφέρεται στο 
άρθρο 49, παράγραφος 1, δύναται να 
εκπονεί μη εξαντλητικό κατάλογο των 
ισχυρισμών και όρων κατά την έννοια της 
παραγράφου 1, η χρήση των οποίων 
πρέπει εν πάση περιπτώσει να 
απαγορευθεί ή περιοριστεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία επιδιώκει να διατηρήσει την ισχύουσα διάταξη της περί τροφίμων 
νομοθεσίας της ΕΕ (οδηγία 2000/13) η οποία καλεί τα κράτη μέλη να συνεργάζονται όποτε 
χρειάζεται να θεσπιστούν περιορισμοί της χρήσης ορισμένων ισχυρισμών και όρων στις 
ετικέτες. Εν τη απουσία τέτοιας διάταξης, διάφορες χώρες θα μπορούσαν να θεσπίσουν 
νομοθεσία με αποτέλεσμα οι ορισμοί εύκολα να διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών, 
παρακωλύοντας το εμπόριο εντός της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία 260
Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Το αργότερο εντός τριετίας από της 
ημερομηνίας κατά την οποία τίθεται σε 
ισχύ ο παρών κανονισμός, η Επιτροπή 
διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τα 
διαθέσιμα στοιχεία όσον αφορά τις 
ιδιότητες των φυσικών μεταλλικών νερών 
να προλαμβάνουν ή θεραπεύουν μια 
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ανθρώπινη ασθένεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Απ’ ότι γνωρίζουμε δεν υπάρχουν πειστικά στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα φυσικά 
μεταλλικά νερά έχουν ιδιότητες πρόληψης ή θεραπείας μιας ανθρώπινης ασθένειας. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να διερευνήσει εάν υπάρχουν επαρκή στοιχεία που να 
δικαιολογούν τέτοιους ισχυρισμούς για τα φυσικά μεταλλικά νερά.

Τροπολογία 261
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Το βραδύτερο τρία έτη μετά τη θέση 
σε ισχύ του παρόντος κανονισμού, η 
Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση 
που αποδεικνύει τις ιδιαίτερες ιδιότητες 
των φυσικών μεταλλικών νερών όσον 
αφορά την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία 
ανθρωπίνης νόσου.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Εξ όσων γνωρίζουμε δεν υπάρχουν τέτοιες προφανείς αποδείξεις· έτσι η Επιτροπή θα πρέπει να 
προσκομίσει την απόδειξη αυτών των ιδιοτήτων προκειμένου να δικαιολογήσει τη χρήση 
τέτοιων ισχυρισμών για την υγεία.
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Τροπολογία 262
Jan Březina

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 
και 4, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό 
τον έλεγχό τους, διασφαλίζουν τη 
συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της 
νομοθεσίας σχετικά με τις πληροφορίες για 
τα τρόφιμα οι οποίες σχετίζονται με τις 
δραστηριότητές τους, και επαληθεύουν ότι 
οι εν λόγω απαιτήσεις πληρούνται.

1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων 
διατάξεων της παραγράφου 3, οι 
υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων, 
στις επιχειρήσεις που έχουν υπό τον έλεγχό 
τους, διασφαλίζουν και επαληθεύουν τη 
συμμόρφωση των πληροφοριών για τα 
τρόφιμα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας 
σχετικά με τις πληροφορίες για τα τρόφιμα 
οι οποίες σχετίζονται με τις αντίστοιχες
δραστηριότητές τους, και ειδικότερα την 
παρουσία και ακρίβεια των πληροφοριών 
για τα τρόφιμα κατά τη διάθεση ενός 
τροφίμου για πρώτη φορά στην κοινοτική 
αγορά.

2. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό 
τον έλεγχό τους, δεν τροποποιούν τις 
πληροφορίες που συνοδεύουν ένα τρόφιμο 
εάν μια τέτοια τροποποίηση θα 
παραπλανούσε τον τελικό καταναλωτή ή, 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο, θα μείωνε το 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, 
ιδίως όσον αφορά την υγεία.

2. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό 
τον έλεγχό τους, δεν τροποποιούν τις 
πληροφορίες που συνοδεύουν ένα τρόφιμο 
εάν μια τέτοια τροποποίηση θα 
παραπλανούσε τον τελικό καταναλωτή ή, 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο, θα μείωνε το 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, 
ιδίως όσον αφορά την υγεία.

3. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων οι οποίοι διαθέτουν στην αγορά 
για πρώτη φορά ένα τρόφιμο που 
προορίζεται να παραδοθεί στον τελικό 
καταναλωτή ή σε μονάδες ομαδικής 
εστίασης εξασφαλίζουν την παρουσία και 
την ακρίβεια των πληροφοριών για το 
τρόφιμο, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη 
νομοθεσία σχετικά με τις πληροφορίες για 
τα τρόφιμα.
4. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων που είναι αρμόδιοι για 
δραστηριότητες λιανικής πώλησης ή 
διανομής οι οποίες δεν επηρεάζουν τις 
πληροφορίες για τα τρόφιμα ενεργούν με 
τη δέουσα προσοχή ώστε να 

3. Με την επιφύλαξη του άρθρου 19 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 178/2002, οι
υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων που 
είναι αρμόδιοι για δραστηριότητες 
λιανικής πώλησης ή διανομής οι οποίες δεν 
επηρεάζουν τις πληροφορίες για τα 
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εξασφαλίσουν, εντός των ορίων των 
αντίστοιχων δραστηριοτήτων τους, την 
παρουσία των εφαρμοστέων απαιτήσεων 
σχετικά με τις πληροφορίες για τα 
τρόφιμα, ιδίως με το να μην διαθέτουν 
τρόφιμα για τα οποία γνωρίζουν ή 
υποθέτουν, βάσει των πληροφοριών που 
έχουν ως επαγγελματίες, ότι δεν 
συμμορφώνονται με τις εν λόγω 
απαιτήσεις.

τρόφιμα ενεργούν με τη δέουσα ταχύτητα 
όταν τους γνωστοποιείται η απουσία ή 
ανακρίβεια των υποχρεωτικών ενδείξεων 
της ετικέτας που προβλέπονται στο 
άρθρο 9, παράγραφος 1, ή όταν αποκτούν 
σχετική γνώση εντός των ορίων των 
αντίστοιχων δραστηριοτήτων τους.

5. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό 
τον έλεγχό τους, εξασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες που σχετίζονται με τα μη 
προσυσκευασμένα τρόφιμα διαβιβάζονται 
στον υπεύθυνο που παραλαμβάνει τα 
τρόφιμα, έτσι ώστε να προβλέψει, κατά 
περίπτωση, την παροχή, στον τελικό 
καταναλωτή, των υποχρεωτικών 
πληροφοριών για τα τρόφιμα οι οποίες 
καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α) έως γ) και στ).

4. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό 
τον έλεγχό τους, εξασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες που σχετίζονται με τα μη 
προσυσκευασμένα τρόφιμα διαβιβάζονται 
στον υπεύθυνο που παραλαμβάνει τα 
τρόφιμα, έτσι ώστε να προβλέψει, κατά 
περίπτωση, την παροχή, στον τελικό 
καταναλωτή, των υποχρεωτικών 
πληροφοριών για τα τρόφιμα οι οποίες 
καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α) έως γ) και στ).

6. Στις ακόλουθες περιπτώσεις, οι 
υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων, 
στις επιχειρήσεις που έχουν υπό τον έλεγχό 
τους, διασφαλίζουν ότι οι υποχρεωτικές 
ενδείξεις που απαιτούνται βάσει του 
άρθρου 9 αναγράφονται στην εξωτερική 
συσκευασία με την οποία το τρόφιμο 
διατίθεται στην αγορά ή στα εμπορικά 
έγγραφα που αναφέρονται στα τρόφιμα, 
όταν μπορεί να εξασφαλιστεί ότι τα εν 
λόγω έγγραφα είτε συνοδεύουν τα τρόφιμα 
στα οποία αναφέρονται είτε εστάλησαν 
πριν από την παράδοση ή ταυτόχρονα με 
αυτήν:

5. Στις ακόλουθες περιπτώσεις, οι 
υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων, 
στις επιχειρήσεις που έχουν υπό τον έλεγχό 
τους, διασφαλίζουν ότι οι υποχρεωτικές 
ενδείξεις που απαιτούνται βάσει του 
άρθρου 9 αναγράφονται στην εξωτερική 
συσκευασία με την οποία το τρόφιμο 
διατίθεται στην αγορά ή στα εμπορικά 
έγγραφα που αναφέρονται στα τρόφιμα, 
όταν μπορεί να εξασφαλιστεί ότι τα εν 
λόγω έγγραφα είτε συνοδεύουν τα τρόφιμα 
στα οποία αναφέρονται είτε εστάλησαν 
πριν από την παράδοση ή ταυτόχρονα με 
αυτήν:

α) όταν τα προσυσκευασμένα τρόφιμα 
προορίζονται μεν για τον τελικό 
καταναλωτή αλλά διατίθενται στο εμπόριο 
σε στάδιο που προηγείται της πώλησης 
στον τελικό καταναλωτή και όταν το 
στάδιο αυτό δεν είναι η πώληση σε μονάδα 
ομαδικής εστίασης·

α) όταν τα προσυσκευασμένα τρόφιμα 
προορίζονται μεν για τον τελικό 
καταναλωτή αλλά διατίθενται στο εμπόριο 
σε στάδιο που προηγείται της πώλησης 
στον τελικό καταναλωτή και όταν το 
στάδιο αυτό δεν είναι η πώληση σε μονάδα 
ομαδικής εστίασης·

β) όταν τα προσυσκευασμένα τρόφιμα 
προορίζονται να παραδοθούν στις μονάδες 
ομαδικής εστίασης προκειμένου να 

β) όταν τα προσυσκευασμένα τρόφιμα 
προορίζονται να παραδοθούν στις μονάδες 
ομαδικής εστίασης προκειμένου να 
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παρασκευασθούν, να μεταποιηθούν, να 
τεμαχισθούν, ή να πωληθούν.

παρασκευασθούν, να μεταποιηθούν, να 
τεμαχισθούν, ή να πωληθούν.

Παρά τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου, οι 
υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων 
εξασφαλίζουν ότι οι ενδείξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α), στ) και η) επίσης 
αναγράφονται στην εξωτερική συσκευασία 
με την οποία το τρόφιμο διατίθεται στην 
αγορά.

Παρά τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου, οι 
υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων 
εξασφαλίζουν ότι οι ενδείξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α), στ) και η) επίσης 
αναγράφονται στην εξωτερική συσκευασία 
με την οποία το τρόφιμο διατίθεται στην 
αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

a) Compliance of the text with the wording of Regulation 178/2002 

b) The responsibility of the operators has been laid down in a clear and unambiguous way. 
The wording proposed by the Commission leaves room for interpretation. In order to provide 
legal coherence and logic, paragraph 3 should be incorporated into paragraph 1. 
Furthermore there is a clear need to specify that the "first placing on the market" concerns 
the "Community" market, according to the Internal Market principle. Finally, distributors 
who simply market products without affecting food information should be exempted from the 
general principle laid down in paragraph 1. Nevertheless they should not be discharged from 
the obligations relative to safety issues (Art. 19 of Regulation 178/2002).

This amendment proposal is fully in line with the existing EU legislation and notably with 
Article 17 of Regulation 178/2002 and Decision 768/2008 (even if the latter does not concern 
the foodstuffs).

Τροπολογία 263
Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό 
τον έλεγχό τους, δεν τροποποιούν τις 
πληροφορίες που συνοδεύουν ένα τρόφιμο 
εάν μια τέτοια τροποποίηση θα 
παραπλανούσε τον τελικό καταναλωτή ή, 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο, θα μείωνε το 

2. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό 
τον έλεγχό τους, δεν τροποποιούν τις 
πληροφορίες που συνοδεύουν ένα τρόφιμο 
εάν μια τέτοια τροποποίηση θα 
παραπλανούσε τον τελικό καταναλωτή ή, 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο, θα μείωνε το 
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επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, 
ιδίως όσον αφορά την υγεία.

επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, 
ιδίως όσον αφορά την υγεία καθώς και τη 
δυνατότητά τους να προβαίνουν σε 
ενημερωμένες επιλογές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη διασαφηνίζει την απαίτηση που επιβάλλεται στους υπεύθυνους των 
επιχειρήσεων τροφίμων.

Τροπολογία 264
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό 
τον έλεγχό τους, δεν τροποποιούν τις 
πληροφορίες που συνοδεύουν ένα τρόφιμο 
εάν μια τέτοια τροποποίηση θα 
παραπλανούσε τον τελικό καταναλωτή ή, 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο, θα μείωνε το 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, 
ιδίως όσον αφορά την υγεία.

2. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό 
τον έλεγχό τους, δεν τροποποιούν τις 
πληροφορίες που συνοδεύουν ένα τρόφιμο 
εάν μια τέτοια τροποποίηση θα 
παραπλανούσε τον τελικό καταναλωτή ή, 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο, θα μείωνε το 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, 
ιδίως όσον αφορά την υγεία., και τη 
δυνατότητα αρκούντως ενημερωμένης 
επιλογής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη αυτή διευκρινίζει τις αναγκαίες απαιτήσεις όσον αφορά την προστασία και την 
πληροφόρηση των καταναλωτών.
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Τροπολογία 265
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό 
τον έλεγχό τους, δεν τροποποιούν τις 
πληροφορίες που συνοδεύουν ένα τρόφιμο 
εάν μια τέτοια τροποποίηση θα 
παραπλανούσε τον τελικό καταναλωτή ή, 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο, θα μείωνε το 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, 
ιδίως όσον αφορά την υγεία.

2. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό 
τον έλεγχό τους, δεν τροποποιούν τις 
πληροφορίες που συνοδεύουν ένα τρόφιμο 
εάν μια τέτοια τροποποίηση θα 
παραπλανούσε τον τελικό καταναλωτή ή, 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο, θα μείωνε το 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, 
ιδίως όσον αφορά την υγεία καθώς και τη 
δυνατότητά τους να προβαίνουν σε 
ενημερωμένες επιλογές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη διασαφηνίζει την απαίτηση που επιβάλλεται στους υπεύθυνους των επιχειρήσεων 
τροφίμων.

Τροπολογία 266
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό 
τον έλεγχό τους, δεν τροποποιούν τις 
πληροφορίες που συνοδεύουν ένα τρόφιμο 
εάν μια τέτοια τροποποίηση θα 
παραπλανούσε τον τελικό καταναλωτή ή, 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο, θα μείωνε το 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, 
ιδίως όσον αφορά την υγεία.

2. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό
τον έλεγχό τους, δεν τροποποιούν τις 
πληροφορίες που συνοδεύουν ένα τρόφιμο 
εάν μια τέτοια τροποποίηση θα 
παραπλανούσε τον τελικό καταναλωτή ή, 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο, θα μείωνε το 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, 
ιδίως όσον αφορά την υγεία καθώς και τη
δυνατότητά τους να προβαίνουν σε 
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ενημερωμένες επιλογές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση.

 Τροπολογία 267
María Sornosa Martínez

 Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων οι οποίοι διαθέτουν στην αγορά 
για πρώτη φορά ένα τρόφιμο που 
προορίζεται να παραδοθεί στον τελικό 
καταναλωτή ή σε μονάδες ομαδικής 
εστίασης εξασφαλίζουν την παρουσία και 
την ακρίβεια των πληροφοριών για το 
τρόφιμο, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη 
νομοθεσία σχετικά με τις πληροφορίες για 
τα τρόφιμα.

3. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων οι οποίοι διαθέτουν στην αγορά 
ένα τρόφιμο που προορίζεται να παραδοθεί 
στον τελικό καταναλωτή ή σε μονάδες 
ομαδικής εστίασης εξασφαλίζουν την 
παρουσία και την ακρίβεια των 
πληροφοριών για το τρόφιμο, σύμφωνα με 
την εφαρμοζόμενη νομοθεσία σχετικά με 
τις πληροφορίες για τα τρόφιμα.

Or. es

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία προσπαθεί να μην εξαιρεθούν των ευθυνών οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων.

Τροπολογία 268
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων που είναι αρμόδιοι για 

(4) Εάν οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων που είναι αρμόδιοι για 
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δραστηριότητες λιανικής πώλησης ή 
διανομής οι οποίες δεν επηρεάζουν τις 
πληροφορίες για τα τρόφιμα ενεργούν με 
τη δέουσα προσοχή ώστε να 
εξασφαλίσουν, εντός των ορίων των 
αντίστοιχων δραστηριοτήτων τους, την 
παρουσία των εφαρμοστέων απαιτήσεων 
σχετικά με τις πληροφορίες για τα 
τρόφιμα, ιδίως με το να μην διαθέτουν 
τρόφιμα για τα οποία γνωρίζουν ή 
υποθέτουν, βάσει των πληροφοριών που 
έχουν ως επαγγελματίες, ότι δεν 
συμμορφώνονται με τις εν λόγω 
απαιτήσεις.

δραστηριότητες λιανικής πώλησης ή 
διανομής οι οποίες δεν επηρεάζουν τις 
πληροφορίες για τα τρόφιμα ενεργώντας
με τη δέουσα προσοχή ώστε να 
εξασφαλίσουν, εντός των ορίων των 
αντίστοιχων δραστηριοτήτων τους, λάβουν 
γνώση ότι ένα τρόφιμο δεν 
ανταποκρίνεται στις διατάξεις αυτού του 
κανονισμού τότε αντιδρούν αμέσως και 
σε κατάλληλη κλίμακα.

Or. de

Τροπολογία 269
Kathy Sinnott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 - παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4α. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων που είναι αρμόδιοι για 
δραστηριότητες λιανικής πώλησης ή 
διανομής οι οποίες δεν επηρεάζουν τις 
πληροφορίες για τα τρόφιμα δεν 
τροποποιούν τις πληροφορίες για τα 
τρόφιμα που αναγράφονται επί της 
συσκευασίας ή επί της ετικέτας που 
επικολλάται σε αυτήν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Προς προστασία των καταναλωτών.
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Τροπολογία 270
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό 
τον έλεγχό τους, εξασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες που σχετίζονται με τα μη 
προσυσκευασμένα τρόφιμα διαβιβάζονται 
στον υπεύθυνο που παραλαμβάνει τα 
τρόφιμα, έτσι ώστε να προβλέψει, κατά 
περίπτωση, την παροχή, στον τελικό 
καταναλωτή, των υποχρεωτικών 
πληροφοριών για τα τρόφιμα οι οποίες 
καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α) έως γ) και στ).

5. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό 
τον έλεγχό τους, εξασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες που σχετίζονται με τα μη 
προσυσκευασμένα τρόφιμα διαβιβάζονται 
στον υπεύθυνο που παραλαμβάνει τα 
τρόφιμα, έτσι ώστε να προβλέψει, κατά 
περίπτωση, την παροχή, στον τελικό 
καταναλωτή, των υποχρεωτικών 
πληροφοριών για τα τρόφιμα οι οποίες 
καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόβλεψη όλων των ενδείξεων που αναφέρονται στο άρθρο 9, παράγραφος 1, είναι 
απαραίτητη ώστε να μπορεί ο υπεύθυνος που παραλαμβάνει τα τρόφιμα να τα μεταχειριστεί 
αναλόγως (αποθήκευση κλπ.) και να μεταφέρει τις πληροφορίες στον καταναλωτή. Επιπλέον, η 
διάταξη αυτή είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις ανιχνευσιμότητας.

Τροπολογία 271
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό 
τον έλεγχό τους, εξασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες που σχετίζονται με τα μη 
προσυσκευασμένα τρόφιμα διαβιβάζονται 
στον υπεύθυνο που παραλαμβάνει τα 
τρόφιμα, έτσι ώστε να προβλέψει, κατά 
περίπτωση, την παροχή, στον τελικό 

5. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό 
τον έλεγχό τους, εξασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες που σχετίζονται με τα μη 
προσυσκευασμένα τρόφιμα διαβιβάζονται 
στον υπεύθυνο που παραλαμβάνει τα 
τρόφιμα, έτσι ώστε να προβλέψει, κατά 
περίπτωση, την παροχή, στον τελικό 
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καταναλωτή, των υποχρεωτικών 
πληροφοριών για τα τρόφιμα οι οποίες 
καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α) έως γ) και στ).

καταναλωτή, των υποχρεωτικών 
πληροφοριών για τα τρόφιμα οι οποίες 
καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α) έως δ), στ) και θ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που καθορίζονται στα στοιχεία δ) και θ) είναι απαραίτητες για να μπορεί ο 
υπεύθυνος που προμηθεύει τα τρόφιμα στον τελικό καταναλωτή να του προσφέρει τις 
υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιμα που καθορίζονται στο άρθρο 9, παράγραφος 1.

Τροπολογία 272
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό 
τον έλεγχό τους, εξασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες που σχετίζονται με τα μη 
προσυσκευασμένα τρόφιμα διαβιβάζονται 
στον υπεύθυνο που παραλαμβάνει τα 
τρόφιμα, έτσι ώστε να προβλέψει, κατά 
περίπτωση, την παροχή, στον τελικό 
καταναλωτή, των υποχρεωτικών 
πληροφοριών για τα τρόφιμα οι οποίες 
καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α) έως γ) και στ).

5. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό 
τον έλεγχό τους, εξασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες που σχετίζονται με τα μη 
προσυσκευασμένα τρόφιμα διαβιβάζονται 
στον υπεύθυνο που παραλαμβάνει τα 
τρόφιμα, έτσι ώστε να προβλέψει, κατά 
περίπτωση, την παροχή, στον τελικό 
καταναλωτή, των υποχρεωτικών 
πληροφοριών για τα τρόφιμα οι οποίες 
καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α) έως δ), στ) και ζ).

Or. en
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Τροπολογία 273
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό 
τον έλεγχό τους, εξασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες που σχετίζονται με τα μη 
προσυσκευασμένα τρόφιμα διαβιβάζονται 
στον υπεύθυνο που παραλαμβάνει τα 
τρόφιμα, έτσι ώστε να προβλέψει, κατά 
περίπτωση, την παροχή, στον τελικό 
καταναλωτή, των υποχρεωτικών 
πληροφοριών για τα τρόφιμα οι οποίες 
καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α) έως γ) και στ).

5. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό 
τον έλεγχό τους, εξασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες που σχετίζονται με τα μη 
προσυσκευασμένα τρόφιμα διαβιβάζονται 
στον υπεύθυνο που παραλαμβάνει τα 
τρόφιμα, έτσι ώστε να προβλέψει, κατά 
περίπτωση, την παροχή, στον τελικό 
καταναλωτή, των υποχρεωτικών 
πληροφοριών για τα τρόφιμα οι οποίες 
καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α) έως δ) και στ) και σημείο θ).

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή επεκτείνει τον αριθμό των υποχρεωτικών πληροφοριών σχετικά με τα 
τρόφιμα.

Τροπολογία 274
Kathy Sinnott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό 
τον έλεγχό τους, εξασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες που σχετίζονται με τα μη 
προσυσκευασμένα τρόφιμα διαβιβάζονται 
στον υπεύθυνο που παραλαμβάνει τα 
τρόφιμα, έτσι ώστε να προβλέψει, κατά 
περίπτωση, την παροχή, στον τελικό 
καταναλωτή, των υποχρεωτικών 
πληροφοριών για τα τρόφιμα οι οποίες 

5. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό 
τον έλεγχό τους, εξασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες που σχετίζονται με τα μη 
προσυσκευασμένα τρόφιμα διαβιβάζονται 
στον υπεύθυνο που παραλαμβάνει τα 
τρόφιμα, έτσι ώστε να προβλέψει, κατά 
περίπτωση, την παροχή, στον τελικό 
καταναλωτή, των υποχρεωτικών 
πληροφοριών για τα τρόφιμα οι οποίες 
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καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α) έως γ) και στ).

καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α) έως δ), στ) και θ).

Or. en

Αιτιολόγηση

Ευθυγραμμίζει το άρθρο 8 με τις αλλαγές που προτείνει το άρθρο 9.

Τροπολογία 275
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό 
τον έλεγχό τους, εξασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες που σχετίζονται με τα μη 
προσυσκευασμένα τρόφιμα διαβιβάζονται 
στον υπεύθυνο που παραλαμβάνει τα 
τρόφιμα, έτσι ώστε να προβλέψει, κατά 
περίπτωση, την παροχή, στον τελικό 
καταναλωτή, των υποχρεωτικών 
πληροφοριών για τα τρόφιμα οι οποίες 
καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α) έως γ) και στ).

5. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό 
τον έλεγχό τους, εξασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες που σχετίζονται με τα μη 
προσυσκευασμένα τρόφιμα διαβιβάζονται 
στον υπεύθυνο που παραλαμβάνει τα 
τρόφιμα, έτσι ώστε να προβλέψει, κατά 
περίπτωση, την παροχή, στον τελικό 
καταναλωτή, των υποχρεωτικών 
πληροφοριών για τα τρόφιμα οι οποίες 
καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α) έως γ) και στ) και θ).

Or. en

Τροπολογία 276
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παρά τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου, οι 
υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων 
εξασφαλίζουν ότι οι ενδείξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 

Παρά τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου, οι 
υπεύθυνοι των επιχειρήσεων τροφίμων 
εξασφαλίζουν ότι οι ενδείξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
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στοιχεία α), στ) και η) επίσης 
αναγράφονται στην εξωτερική συσκευασία 
με την οποία το τρόφιμο διατίθεται στην 
αγορά.

στοιχεία α), στ), ζ) και η) επίσης 
αναγράφονται στην εξωτερική συσκευασία 
με την οποία το τρόφιμο διατίθεται στην 
αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η διασφάλιση ειδικών συνθηκών διατήρησης, όπως θερμοκρασία ή υγρασία, είναι αναγκαία, 
προκειμένου να είναι δυνατή η τήρηση της ημερομηνίας ελάχιστης διατηρησιμότητας ή της 
ημερομηνίας λήξης. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να αναγράφονται στο εξωτερικό της 
συσκευασίας.

Τροπολογία 277
Francesco Enrico Speroni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6a. Όταν ένα προϊόν που προορίζεται για 
κατανάλωση είναι προϊόν γενετικά 
τροποποιημένο και/ή περιέχει παράγωγα 
ενός τέτοιου προϊόντος και ουσίες που 
είναι δυνατό να καταταγούν ως προϊόντα 
γενετικά τροποποιημένα σύμφωνα με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1830/2003 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 22 Σεπτεμβρίου 2003, 
σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την 
επισήμανση γενετικώς τροποποιημένων 
οργανισμών και την ιχνηλασιμότητα των 
τροφίμων και ζωοτροφών που 
παράγονται από γενετικά 
τροποποιημένους οργανισμούς, και για 
την τροποποίηση της οδηγίας 
2001/18/ΕΚ1, οι φορείς του τομέα της 
συλλογικής εστίασης και οιοσδήποτε 
διανέμει τρόφιμα πρέπει να ενημερώσει 
σχετικά τον καταναλωτή.
1 ΕΕ L 268 της 18.10.2003, σελ. 23.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Αναγνωρίζεται η ανάγκη διεύρυνσης της εννοίας της προστασίας του καταναλωτή και της 
εγγύησης σ' αυτούς του δικαιώματος στην αναγκαία ενημέρωση προκειμένου να μπορούν να 
επιλέγουν με γνώση τα τρόφιμα που καταναλώνουν.

Τροπολογία 278
Francesco Enrico Speroni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. Οι φορείς του τομέα συλλογικής 
εστίασης υποχρεούνται επίσης να 
ενημερώνουν τον καταναλωτή, όταν το 
προϊόν που προορίζεται προς 
κατανάλωση έχει, εξ ολοκλήρου ή εν 
μέρει παρασκευαστεί από υπερψυγμένα ή 
κατεψυγμένα συστατικά.

Or. it

Αιτιολόγηση

Αναγνωρίζεται η ανάγκη διεύρυνσης της εννοίας της προστασίας του καταναλωτή και της 
εγγύησης σ' αυτούς του δικαιώματος στην αναγκαία ενημέρωση προκειμένου να μπορούν να 
επιλέγουν με γνώση τα τρόφιμα που καταναλώνουν.

Τροπολογία 279
Francesco Enrico Speroni

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6γ. Από την 1η Ιανουαρίου 2010, οι 
κανόνες που προβλέπονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1760/2000 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2000, για τη 
θέσπιση συστήματος αναγνώρισης και 
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καταγραφής των βοοειδών και την 
επισήμανση του βοείου κρέατος και των 
προϊόντων με βάση το βόειο κρέας, για 
για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 820/97 του Συμβουλίου1

εφαρμόζονται σε όλα τα κρέατα και σε 
όλα τα προϊόντα με βάση το κρέας που 
προέρχεται από ζώα εκτροφής.
1 ΕΕ L 204 της 11.8.2000, σελ. 1.

Or. it

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να δοθεί στους καταναλωτές μια πληροφορία η οποία είναι πλήρης και δεν 
περιορίζεται σε ορισμένους τύπους κρέατος.

Τροπολογία 280
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 34 και με 
την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που 
προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο, είναι 
υποχρεωτική η αναγραφή των ακόλουθων 
ενδείξεων:

(1) Σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 34 και με 
την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που 
προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο, είναι 
υποχρεωτική η αναγραφή των ακόλουθων 
ενδείξεων:

α) ονομασία του τροφίμου· α) ονομασία κυκλοφορίας·

β) κατάλογος των συστατικών· β) κατάλογος των συστατικών·
γ) οιαδήποτε συστατικά που 
απαριθμούνται στο παράρτημα II και 
προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες, και 
οιεσδήποτε ουσίες προέρχονται από αυτά·

γ) οιαδήποτε συστατικά που 
απαριθμούνται στο παράρτημα II και 
προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες, και 
οιεσδήποτε ουσίες προέρχονται από αυτά·

δ) ποσότητα ορισμένων συστατικών ή 
κατηγοριών συστατικών·

δ) ποσότητα ορισμένων συστατικών ή 
κατηγοριών συστατικών·

ε) καθαρή ποσότητα του τροφίμου· ε) καθαρό περιεχόμενο του τροφίμου·

στ) ημερομηνία ελάχιστης 
διατηρησιμότητας και ημερομηνία λήξης·

στ) ημερομηνία ελάχιστης 
διατηρησιμότητας, ή σε από 
μικροβιολογική άποψη αλλοιώσιμα 
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τρόφιμα, ημερομηνία λήξης·
ζ) τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης ή 
χρήσης·

ζ) τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης ή 
χρήσης·

η) όνομα ή εμπορική επωνυμία και 
διεύθυνση του παρασκευαστή ή του 
συσκευαστή, ή ενός πωλητή 
εγκατεστημένου στο εσωτερικό της 
Κοινότητας·

η) όνομα ή εμπορική επωνυμία και 
διεύθυνση του παρασκευαστή ή του 
συσκευαστή, ή ενός πωλητή 
εγκατεστημένου στο εσωτερικό της 
Κοινότητας·

θ) χώρα καταγωγής ή τόπος προέλευσης, 
όταν η μη επισήμανσή τους είναι πιθανόν 
να παραπλανήσει τους καταναλωτές όσον 
αφορά την πραγματική χώρα καταγωγής 
ή τον πραγματικό τόπο προέλευσης του 
τροφίμου, ιδίως αν οι πληροφορίες που 
συνοδεύουν το τρόφιμο ή η ετικέτα στο 
σύνολό της εξυπονοούν ότι το τρόφιμο 
έχει διαφορετική χώρα καταγωγής ή τόπο 
προέλευσης· σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η 
ένδειξη είναι σύμφωνη με τους κανόνες 
που ορίζονται στο άρθρο 35 παράγραφοι 
3 και 4 και με εκείνους που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 5·

θ) η χώρα καταγωγής ή ο τόπος 
προέλευσης, στην περίπτωση που χωρίς 
αυτές τις ενδείξεις θα ήταν δυνατή η 
παραπλάνηση του καταναλωτή ως προς 
την πραγματική προέλευση·

ι) οδηγίες χρήσης στην περίπτωση στην 
οποία η παράλειψή τους δεν θα επέτρεπε 
τη σωστή χρήση του τροφίμου·

ι) οδηγίες χρήσης στην περίπτωση στην 
οποία η παράλειψή τους δεν θα επέτρεπε 
τη σωστή χρήση του τροφίμου·

ια) για τα ποτά με περιεκτικότητα σε 
οινόπνευμα μεγαλύτερη από 1,2% κατ’ 
όγκον, αναγραφή του αποκτηθέντος κατ’ 
όγκον αλκοολικού τίτλου·

ια) για τα ποτά με περιεκτικότητα σε 
οινόπνευμα μεγαλύτερη από 1,2% κατ’ 
όγκον, αναγραφή του αποκτηθέντος κατ’ 
όγκον αλκοολικού τίτλου·

ιβ) διατροφική δήλωση.

Or. de

Τροπολογία 281
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στα) ημερομηνία παρασκευής·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του κανονισμού, που συνίσταται στην παροχή κατάλληλων 
πληροφοριών στους καταναλωτές για τα τρόφιμα που καταναλώνουν, ούτως ώστε να τους 
δίδεται η δυνατότητα να κάνουν ενημερωμένοι τις επιλογές τους, είναι ουσιώδες να 
πληροφορούνται οι καταναλωτές σχετικά με την ημερομηνία παρασκευής.

Τροπολογία 282
Niels Busk

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στα) ημερομηνία παρασκευής σε 
περίπτωση τροφίμων ζωικής προέλευσης·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του κανονισμού, που συνίσταται στην παροχή κατάλληλων 
πληροφοριών στους καταναλωτές για τα τρόφιμα που καταναλώνουν, ούτως ώστε να τους 
δίδεται η δυνατότητα να κάνουν ενημερωμένοι τις επιλογές τους, είναι ουσιώδες να 
πληροφορούνται οι καταναλωτές σχετικά με την ημερομηνία παρασκευής.

Τροπολογία 283
Amalia Sartori, John Bowis, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η) όνομα ή εμπορική επωνυμία και 
διεύθυνση του παρασκευαστή ή του 
συσκευαστή, ή ενός πωλητή 
εγκατεστημένου στο εσωτερικό της 
Κοινότητας·

η) όνομα ή εμπορική επωνυμία ή σήμα 
κατατεθέν και διεύθυνση του 
παρασκευαστή, του συσκευαστή και, για 
τα προϊόντα που έρχονται από τρίτες 
χώρες, ενός πωλητή εγκατεστημένου στο 
εσωτερικό της Κοινότητας·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση των προϊόντων που πωλούνται με την ετικέτα καταστημάτων λιανικής 
πώλησης, η χρήση του κατατεθέντος σήματος ενός παρασκευαστή τροφίμων θα 
ελαχιστοποιούσε τα προβλήματα ανταγωνισμού και φήμης, δεδομένου ότι θα έδινε στους 
παραγωγούς τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν ειδικά σήματα για τις ετικέτες των 
καταστημάτων. Πράγματι, πολλές επιχειρήσεις χρησιμοποιούν διαφορετικές ονομασίες/σήματα 
σε διαφορετικές αγορές. Εν πάση περιπτώσει, ένα τέτοιο σήμα κατατεθέν θα αποτελούσε 
αποκλειστική ιδιοκτησία του παραγωγού, ο οποίος θα δύναται να επενδύσει στην ‘επίγνωση της 
εμπορικής ονομασίας’ και να δημιουργήσει επιχειρηματικό συνεταιρισμό με τους λιανοπωλητές 
σε ισχυρότερη βάση.

Τροπολογία 284
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) χώρα καταγωγής ή τόπος προέλευσης, 
όταν η μη επισήμανσή τους είναι πιθανόν 
να παραπλανήσει τους καταναλωτές όσον 
αφορά την πραγματική χώρα καταγωγής ή 
τον πραγματικό τόπο προέλευσης του 
τροφίμου, ιδίως αν οι πληροφορίες που 
συνοδεύουν το τρόφιμο ή η ετικέτα στο 
σύνολό της εξυπονοούν ότι το τρόφιμο έχει 
διαφορετική χώρα καταγωγής ή τόπο 
προέλευσης· σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η 
ένδειξη είναι σύμφωνη με τους κανόνες 
που ορίζονται στο άρθρο 35 παράγραφοι 3 
και 4 και με εκείνους που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 5·

θ) χώρα καταγωγής ή τόπος προέλευσης 
των τροφίμων που αποτελούνται από ένα 
μόνο συστατικό και του σημαντικού 
συστατικού και του χαρακτηριστικόύ(-
ών) συστατικού(-ών) στην περίπτωση 
προϊόντων που έχουν πολλά συστατικά·
χώρα καταγωγής ή τόπος προέλευσης, 
όταν η μη επισήμανσή τους είναι πιθανόν 
να παραπλανήσει τους καταναλωτές όσον 
αφορά την πραγματική χώρα καταγωγής ή 
τον πραγματικό τόπο προέλευσης του 
τροφίμου, ιδίως αν οι πληροφορίες που 
συνοδεύουν το τρόφιμο ή η ετικέτα στο 
σύνολό της εξυπονοούν ότι το τρόφιμο έχει 
διαφορετική χώρα καταγωγής ή τόπο 
προέλευσης· σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η 
ένδειξη είναι σύμφωνη με τους κανόνες 
που ορίζονται στο άρθρο 35 παράγραφοι 3 
και 4 και με εκείνους που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 5·

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η χώρα καταγωγής / ο τόπος προέλευσης συνιστά πολύτιμη πληροφορία για τους περισσότερους 
καταναλωτές. Επομένως, πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά για τα προϊόντα που 
αποτελούνται από ένα μόνο συστατικό καθώς και για το σημαντικό συστατικό και το 
χαρακτηριστικό(-ά) συστατικό(-ά) στην περίπτωση προϊόντων που έχουν πολλά συστατικά.

Τροπολογία 285
Glenis Willmott, Dorette Corbey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) χώρα καταγωγής ή τόπος προέλευσης, 
όταν η μη επισήμανσή τους είναι πιθανόν 
να παραπλανήσει τους καταναλωτές όσον 
αφορά την πραγματική χώρα καταγωγής 
ή τον πραγματικό τόπο προέλευσης του 
τροφίμου, ιδίως αν οι πληροφορίες που 
συνοδεύουν το τρόφιμο ή η ετικέτα στο 
σύνολό της εξυπονοούν ότι το τρόφιμο 
έχει διαφορετική χώρα καταγωγής ή τόπο 
προέλευσης· σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η
ένδειξη είναι σύμφωνη με τους κανόνες 
που ορίζονται στο άρθρο 35 παράγραφοι 3 
και 4 και με εκείνους που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 5·

θ) χώρα καταγωγής ή τόπος(-οι)
προέλευσης, των τροφίμων που 
αποτελούνται από ένα μόνο συστατικό ή 
χώρες καταγωγής των δύο 
σημαντικότερων συστατικών των 
προϊόντων που έχουν πολλά συστατικά. Η
ένδειξη είναι σύμφωνη με τους κανόνες 
που ορίζονται στο άρθρο 14α·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών το να γνωρίζουν τον τόπο παραγωγής ενός 
προϊόντος, ιδίως εάν επιθυμούν να μειώσουν τις αποστάσεις μεταφοράς των τροφίμων.
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Τροπολογία 286
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, John Bowis, Guido Sacconi, Chris Davies, 
Alessandro Foglietta, Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) χώρα καταγωγής ή τόπος προέλευσης, 
όταν η μη επισήμανσή τους είναι πιθανόν 
να παραπλανήσει τους καταναλωτές όσον 
αφορά την πραγματική χώρα καταγωγής 
ή τον πραγματικό τόπο προέλευσης του 
τροφίμου, ιδίως αν οι πληροφορίες που 
συνοδεύουν το τρόφιμο ή η ετικέτα στο 
σύνολό της εξυπονοούν ότι το τρόφιμο 
έχει διαφορετική χώρα καταγωγής ή τόπο 
προέλευσης· σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η
ένδειξη είναι σύμφωνη με τους κανόνες 
που ορίζονται στο άρθρο 35 παράγραφοι 3 
και 4 και με εκείνους που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 5·

θ) χώρα καταγωγής των μη 
μεταποιημένων γεωργικών προϊόντων 
και, στην περίπτωση των μεταποιημένων 
προϊόντων, την περιοχή της καλλιέργειας 
ή εκτροφής της βασικής γεωργικής 
πρώτης ύλης που χρησιμοποιείται στην 
επεξεργασία. Η ένδειξη είναι σύμφωνη με 
τους κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 35 
παράγραφοι 3 και 4 και με εκείνους που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 35 
παράγραφος 5·

Or. en

Αιτιολόγηση

Χάριν διαφάνειας, οι καταναλωτές οφείλουν να γνωρίζουν τη χώρα καταγωγής ενός τροφίμου. 
Η επίγνωση της καταγωγής του βασικού συστατικού που χρησιμοποιείται σε ένα μεταποιημένο 
τρόφιμο συνιστά ουσιαστικό στοιχείο για την ενημερωμένη επιλογή των καταναλωτών.

Τροπολογία 287
Antonio De Blasio

Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) χώρα καταγωγής ή τόπος προέλευσης, 
όταν η μη επισήμανσή τους είναι πιθανόν 
να παραπλανήσει τους καταναλωτές όσον 
αφορά την πραγματική χώρα καταγωγής 
ή τον πραγματικό τόπο προέλευσης του 
τροφίμου, ιδίως αν οι πληροφορίες που 

θ) χώρα καταγωγής ή τόπος προέλευσης
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συνοδεύουν το τρόφιμο ή η ετικέτα στο 
σύνολό της εξυπονοούν ότι το τρόφιμο 
έχει διαφορετική χώρα καταγωγής ή τόπο 
προέλευσης· σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η 
ένδειξη είναι σύμφωνη με τους κανόνες 
που ορίζονται στο άρθρο 35 παράγραφοι 
3 και 4 και με εκείνους που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 5·

Or. hu

Αιτιολόγηση

Η χώρα καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης ενός προϊόντος πρέπει να αναφέρεται πάντα, 
δεδομένου ότι ο αυξανόμενος αριθμός σκανδάλων με τρόφιμα το έχει καταστήσει σημαντικό για 
τους καταναλωτές. Πρέπει επομένως να είναι υποχρεωτική και όχι εθελοντική η αναγραφή της 
καταγωγής ή προέλευσης των προϊόντων επί της συσκευασίας. Η πληροφορία αυτή μπορεί 
επίσης να ευνοήσει κινήσεις προς ενθάρρυνση της αγοράς τοπικών (εν προκειμένω 
ευρωπαϊκών) προϊόντων, οι οποίες έχουν αποδειχθεί επιτυχείς σε άλλες ηπείρους και ορισμένες 
ευρωπαϊκές χώρες.

Τροπολογία 288
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) χώρα καταγωγής ή τόπος προέλευσης, 
όταν η μη επισήμανσή τους είναι πιθανόν 
να παραπλανήσει τους καταναλωτές όσον 
αφορά την πραγματική χώρα καταγωγής 
ή τον πραγματικό τόπο προέλευσης του 
τροφίμου, ιδίως αν οι πληροφορίες που 
συνοδεύουν το τρόφιμο ή η ετικέτα στο 
σύνολό της εξυπονοούν ότι το τρόφιμο 
έχει διαφορετική χώρα καταγωγής ή τόπο 
προέλευσης· σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η 
ένδειξη είναι σύμφωνη με τους κανόνες 
που ορίζονται στο άρθρο 35 παράγραφοι 3 
και 4 και με εκείνους που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 5·

θ) ο τόπος καταγωγής- ή τόπος 
προέλευσης σύμφωνα με το άρθρο 35 
παράγραφοι 3 και 4 και με εκείνους που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 35 
παράγραφος 5·

Or. de
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Αιτιολόγηση

Ο τόπος προέλευσης πρέπει να αναφέρεται σε κάθε περίπτωση.

Τροπολογία 289
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 –παράγραφος 1 – εδάφιο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) χώρα καταγωγής ή τόπος προέλευσης, 
όταν η μη επισήμανσή τους είναι πιθανόν 
να παραπλανήσει τους καταναλωτές όσον 
αφορά την πραγματική χώρα καταγωγής 
ή τον πραγματικό τόπο προέλευσης του 
τροφίμου, ιδίως αν οι πληροφορίες που 
συνοδεύουν το τρόφιμο ή η ετικέτα στο 
σύνολό της εξυπονοούν ότι το τρόφιμο 
έχει διαφορετική χώρα καταγωγής ή τόπο 
προέλευσης· σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η 
ένδειξη είναι σύμφωνη με τους κανόνες 
που ορίζονται στο άρθρο 35 παράγραφοι 
3 και 4 και με εκείνους που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 5·

θ) ο τόπος καταγωγής ή τόπος 
προέλευσης, όταν η μη επισήμανσή τους 
είναι πιθανόν να παραπλανήσει σημαντικά
τους καταναλωτές όσον αφορά την 
πραγματική καταγωγή ή την αληθή 
προέλευση του τροφίμου·

Or. de

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση.

Τροπολογία 290
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) χώρα καταγωγής ή τόπος προέλευσης, 
όταν η μη επισήμανσή τους είναι πιθανόν 
να παραπλανήσει τους καταναλωτές όσον 

θ) ενδείξεις της χώρας καταγωγής, όταν η 
μη παροχή της πληροφορίας αυτής είναι 
πιθανόν να παραπλανήσει τους 
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αφορά την πραγματική χώρα καταγωγής ή 
τον πραγματικό τόπο προέλευσης του 
τροφίμου, ιδίως αν οι πληροφορίες που 
συνοδεύουν το τρόφιμο ή η ετικέτα στο 
σύνολό της εξυπονοούν ότι το τρόφιμο 
έχει διαφορετική χώρα καταγωγής ή τόπο 
προέλευσης· σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η 
ένδειξη είναι σύμφωνη με τους κανόνες 
που ορίζονται στο άρθρο 35 παράγραφοι 
3 και 4 και με εκείνους που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 5·

καταναλωτές όσον αφορά την πραγματική 
καταγωγή ή προέλευση του τροφίμου·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό το να γνωρίζει ο καταναλωτής την προέλευση ενός προϊόντος. Όμως, σε 
μερικές περιπτώσεις δεν είναι πάντα δυνατή η αναφορά μιας χώρας καταγωγής. Οι ισχύοντες 
σήμερα κανόνες για την πρόβλεψη επισήμανσης σχετικά με την καταγωγή προβλέπουν την 
αναφορά της προέλευσης επί εθελοντικής βάσεως, εκτός εάν η εξαίρεση της αναφοράς θα 
παραπλανούσε σοβαρά τον καταναλωτή ως προς την πραγματική προέλευση του τροφίμου. 
Αυτό πρέπει να διατηρηθεί και να μην αλλάξει ως γίνεται στο άρθρο 35 του παρόντος 
κανονισμού. Επομένως, πρέπει να διαγραφεί κάθε αναφορά στο άρθρο αυτό.

Τροπολογία 291
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) χώρα καταγωγής ή τόπος προέλευσης, 
όταν η μη επισήμανσή τους είναι πιθανόν 
να παραπλανήσει τους καταναλωτές όσον 
αφορά την πραγματική χώρα καταγωγής ή 
τον πραγματικό τόπο προέλευσης του 
τροφίμου, ιδίως αν οι πληροφορίες που 
συνοδεύουν το τρόφιμο ή η ετικέτα στο 
σύνολό της εξυπονοούν ότι το τρόφιμο έχει 
διαφορετική χώρα καταγωγής ή τόπο 
προέλευσης· σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η 
ένδειξη είναι σύμφωνη με τους κανόνες 
που ορίζονται στο άρθρο 35 παράγραφοι 
3 και 4 και με εκείνους που θεσπίζονται 

θ) χώρα καταγωγής ή τόπος προέλευσης, 
όταν η μη επισήμανσή τους είναι πιθανόν 
να παραπλανήσει τους καταναλωτές όσον 
αφορά την πραγματική χώρα καταγωγής ή 
τον πραγματικό τόπο προέλευσης του 
τροφίμου, ιδίως αν οι πληροφορίες που 
συνοδεύουν το τρόφιμο ή η ετικέτα στο 
σύνολό της εξυπονοούν ότι το τρόφιμο έχει 
διαφορετική χώρα καταγωγής ή τόπο 
προέλευσης· χώρα καταγωγής ή τόπος 
προέλευσης των τροφίμων που 
αποτελούνται από ένα μόνο συστατικό 
και του σημαντικού συστατικού·
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σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 5·

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυξανόμενος αριθμός καταναλωτών επιθυμούν να γνωρίζουν την προέλευση των τροφίμων 
τους· επομένως η αναφορά της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης του τροφίμου πρέπει 
να απαιτείται για όλα τα προϊόντα ενός μόνο συστατικού, μεταξύ των οποίων το κρέας αρνιών, 
χοίρων, αιγών και πουλερικών, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και οι καρποί με κέλυφος. Οι 
πληροφορίες σχετικά με τη χώρα καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης του τροφίμου πρέπει να 
είναι υποχρεωτικές για όλες τις ποικιλίες του τροφίμου (νωπό, κατεψυγμένο, σε κονσέρβα ή 
ελάχιστα μεταποιημένο).

Τροπολογία 292
Kathy Sinnott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) χώρα καταγωγής ή τόπος προέλευσης, 
όταν η μη επισήμανσή τους είναι πιθανόν 
να παραπλανήσει τους καταναλωτές όσον 
αφορά την πραγματική χώρα καταγωγής ή 
τον πραγματικό τόπο προέλευσης του 
τροφίμου, ιδίως αν οι πληροφορίες που 
συνοδεύουν το τρόφιμο ή η ετικέτα στο 
σύνολό της εξυπονοούν ότι το τρόφιμο έχει 
διαφορετική χώρα καταγωγής ή τόπο 
προέλευσης· σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η 
ένδειξη είναι σύμφωνη με τους κανόνες 
που ορίζονται στο άρθρο 35 παράγραφοι 
3 και 4 και με εκείνους που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 5·

θ) χώρα καταγωγής ή τόπος προέλευσης, 
όταν η μη επισήμανσή τους είναι πιθανόν 
να παραπλανήσει τους καταναλωτές όσον 
αφορά την πραγματική χώρα καταγωγής ή 
τον πραγματικό τόπο προέλευσης του 
τροφίμου, ιδίως αν οι πληροφορίες που 
συνοδεύουν το τρόφιμο ή η ετικέτα στο 
σύνολό της εξυπονοούν ότι το τρόφιμο έχει 
διαφορετική χώρα καταγωγής ή τόπο 
προέλευσης· χώρα καταγωγής ή τόπος 
προέλευσης των τροφίμων που 
αποτελούνται από ένα μόνο συστατικό 
και του σημαντικού συστατικού καθώς 
και του χαρακτηριστικού(-ών) 
συστατικού(-ών) στην περίπτωση 
προϊόντων που έχουν πολλά συστατικά·

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος υποχρεωτικών ενδείξεων αποτελεί τον πυρήνα του κανονισμού. Επομένως, ο 
τρόπος έκφρασης αυτών των ενδείξεων δεν πρέπει να τροποποιείται με τη διαδικασία της 



AM\765208EL.doc 113/124 PE416.699v02-00

EL

επιτροπολογίας, η οποία προορίζεται για την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων.

Τροπολογία 293
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) διατροφική δήλωση. διαγράφεται

Or. de

Αιτιολόγηση

Υπάρχει αντίθεση στη γενική υποχρέωση της διατροφικής επισήμανσης.

 Τροπολογία 294
María Sornosa Martínez

 Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο ιβ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) διατροφική δήλωση. ιβ) διατροφική επισήμανση.

Or. es

Αιτιολόγηση

Στο παράρτημα I της παρούσας πρότασης χρησιμοποιείται η έκφραση "etiquetado nutricional" 
(διατροφική επισήμανση) ως συνώνυμο του "declaración nutricional" (διατροφική δήλωση). 
Επιδιώκεται να βελτιωθεί η σαφήνεια.
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 Τροπολογία 295
María Sornosa Martínez

 Πρόταση κανονισμού
 Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο ιβ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ α) παρτίδα στην οποία ανήκει το 
προϊόν.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να περιληφθεί μεταξύ των υποχρεωτικών στοιχείων η αναφορά που επιτρέπει να 
προσδιορίζεται η παρτίδα στην οποία ανήκει το τρόφιμο, δεδομένου ότι είναι απαραίτητη για 
την ανιχνευσιμότητα των προϊόντων επιτρέποντας στον καταναλωτή να εξακριβώνει εάν το 
προϊόν που αγόρασε συμπεριλαμβάνεται στα προϊόντα για τα οποία υπάρχει επισιτιστικός 
συναγερμός.

Τροπολογία 296
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο ιβ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ α) βαθμός (εκφρασμένος με ποσοστό 
%) στον οποίο ο υπεύθυνος της 
επιχείρησης τροφίμων του οποίου το 
όνομα αναγράφεται στην ετικέτα εγγυάται 
την απουσία των κάτωθι πρακτικών καθ’ 
όλη την αλυσίδα εφοδιασμού του 
τροφίμου:

1) παιδικής εργασίας, κατά την έννοια 
του άρθρου 2 του συμφώνου 138 της 
ΔΟΕ·
2) καταναγκαστικής εργασίας, κατά την 
έννοια του άρθρου 2 του συμφώνου 29 
της ΔΟΕ·
3) διακρίσεων, κατά την έννοια του 
άρθρου 1 του συμφώνου 111 της ΔΟΕ·
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4) παραβίασης της ελευθερίας του 
συνεταιρίζεσθαι, κατά την έννοια του 
άρθρου 2 του συμφώνου 87 της ΔΟΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ενδιαφέρει πολύ αρκετούς καταναλωτές το εάν τα τρόφιμά τους έχουν παραχθεί υπό συνθήκες 
όπως η παιδική εργασία, η αναγκαστική εργασία, οι διακρίσεις ή οι παραβιάσεις της ελευθερίας 
του συνεταιρίζεσθαι. Επομένως, πρέπει να υποχρεωθούν οι παραγωγοί να επισημαίνουν κατά 
πόσον μπορούν να εγγυηθούν την απουσία τέτοιων πρακτικών. Εάν δεν μπορεί να δοθεί 
εγγύηση για την απουσία τέτοιων πρακτικών το ποσοστό θα είναι 0%.

Τροπολογία 297
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 αναγράφονται με λέξεις και 
αριθμούς, εκτός αν οι καταναλωτές 
πληροφορούνται, όσον αφορά μία ή 
περισσότερες ενδείξεις, με άλλες μορφές 
έκφρασης που έχουν καθιερωθεί με μέτρα 
εφαρμογής που θέσπισε η Επιτροπή. Τα 
μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή 
του, αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

2. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 αναγράφονται με λέξεις και 
αριθμούς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου είναι 
υποχρεωτικές, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει εξαίρεση από αυτές με την καθιέρωση άλλων 
μέσων έκφρασης. Έτσι υπάρχει εγγύηση για την πληροφόρηση του καταναλωτή, λαμβάνοντας 
συγχρόνως υπόψη τις διαφορετικές πολιτικές της ΕΕ και των κρατών μελών, ιδίως όσον αφορά 
την καταπολέμηση του υπερβολικού βάρους, της παχυσαρκίας και των προβλημάτων 



PE416.699v02-00 116/124 AM\765208EL.doc

EL

διατροφής.

Τροπολογία 298
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι ενδείξεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 αναγράφονται με λέξεις και 
αριθμούς, εκτός αν οι καταναλωτές 
πληροφορούνται, όσον αφορά μία ή 
περισσότερες ενδείξεις, με άλλες μορφές 
έκφρασης που έχουν καθιερωθεί με μέτρα 
εφαρμογής που θέσπισε η Επιτροπή. Τα 
μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή 
του, αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

(2) Οι ενδείξεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 αναγράφονται με λέξεις και 
αριθμούς, εκτός αν οι καταναλωτές 
πληροφορούνται, όσον αφορά μία ή 
περισσότερες ενδείξεις, με άλλες μορφές 
έκφρασης που έχουν καθιερωθεί με μέτρα 
εφαρμογής που θέσπισε η Επιτροπή. Τα 
μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή 
του, αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.
Δεν θίγεται το άρθρο 34, παράγραφος 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εις το άρθρο 34 (στο κείμενο της τροπολογίας στο άρθρο 34 της ίδιας συντάκτριας) 
προβλεπόμενη διατροφική επισήμανση σε γραφική μορφή καθιστά απαραίτητη μια διευκρίνιση 
στο άρθρο 9, παράγραφος 2 ότι το άρθρο 34 δεν θίγεται από την στο άρθρο 9, παράγραφος 2 
προβλεπόμενη ρύθμιση να πραγματοποιούνται όλες οι ενδείξεις με λέξεις και αριθμούς.

Τροπολογία 299
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 αναγράφονται με λέξεις και 

2. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 αναγράφονται με λέξεις και 
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αριθμούς, εκτός αν οι καταναλωτές 
πληροφορούνται, όσον αφορά μία ή 
περισσότερες ενδείξεις, με άλλες μορφές 
έκφρασης που έχουν καθιερωθεί με μέτρα 
εφαρμογής που θέσπισε η Επιτροπή. Τα 
μέτρα αυτά που έχουν ως αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού δια συμπληρώσεώς 
του, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 49, 
παράγραφος 3.

αριθμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος υποχρεωτικών ενδείξεων αποτελεί τον πυρήνα του κανονισμού. Επομένως, ο 
τρόπος έκφρασης αυτών των ενδείξεων δεν πρέπει να τροποποιείται με τη διαδικασία της 
επιτροπολογίας, η οποία προορίζεται για την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων.

Τροπολογία 300
Liam Aylward

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 αναγράφονται με λέξεις και
αριθμούς, εκτός αν οι καταναλωτές 
πληροφορούνται, όσον αφορά μία ή 
περισσότερες ενδείξεις, με άλλες μορφές 
έκφρασης που έχουν καθιερωθεί με μέτρα 
εφαρμογής που θέσπισε η Επιτροπή. Τα 
μέτρα αυτά που έχουν ως αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού δια συμπληρώσεώς 
του, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 49, 
παράγραφος 3.

2. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 αναγράφονται με λέξεις,
αριθμούς και χρωματικούς κώδικες, εκτός 
αν οι καταναλωτές πληροφορούνται, όσον 
αφορά μία ή περισσότερες ενδείξεις, με 
άλλες μορφές έκφρασης που έχουν 
καθιερωθεί με μέτρα εφαρμογής που 
θέσπισε η Επιτροπή. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. en
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Τροπολογία 301
John Bowis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 αναγράφονται με λέξεις και 
αριθμούς, εκτός αν οι καταναλωτές 
πληροφορούνται, όσον αφορά μία ή 
περισσότερες ενδείξεις, με άλλες μορφές
έκφρασης που έχουν καθιερωθεί με μέτρα 
εφαρμογής που θέσπισε η Επιτροπή. Τα 
μέτρα αυτά που έχουν ως αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού δια συμπληρώσεώς 
του, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 49, 
παράγραφος 3.

2. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 αναγράφονται με λέξεις και 
αριθμούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος υποχρεωτικών ενδείξεων αποτελεί τον πυρήνα του κανονισμού. Επομένως, ο 
τρόπος έκφρασης αυτών των ενδείξεων δεν πρέπει να τροποποιείται με τη διαδικασία της 
επιτροπολογίας, η οποία προορίζεται για την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων.

Τροπολογία 302
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 αναγράφονται με λέξεις και
αριθμούς, εκτός αν οι καταναλωτές 
πληροφορούνται, όσον αφορά μία ή 
περισσότερες ενδείξεις, με άλλες μορφές 

2. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 αναγράφονται με λέξεις ή
αριθμούς.
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έκφρασης που έχουν καθιερωθεί με μέτρα 
εφαρμογής που θέσπισε η Επιτροπή. Τα 
μέτρα αυτά που έχουν ως αντικείμενο την 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού δια συμπληρώσεώς 
του, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 49, 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος υποχρεωτικών ενδείξεων αποτελεί τον πυρήνα του κανονισμού. Επομένως, ο 
τρόπος έκφρασης αυτών των ενδείξεων δεν πρέπει να τροποποιείται με τη διαδικασία της 
επιτροπολογίας, η οποία προορίζεται για την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων.

Τροπολογία 303
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί τον 
κατάλογο των υποχρεωτικών ενδείξεων 
που ορίζονται στην παράγραφο 1. Τα 
μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού δια της συμπληρώσεώς του, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 49, παράγραφος 3.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος υποχρεωτικών ενδείξεων αποτελεί τον πυρήνα του κανονισμού. Επομένως, η 
υποχρεωτική αναγραφή αυτών των ενδείξεων δεν πρέπει να τροποποιείται με τη διαδικασία της 
επιτροπολογίας, η οποία προορίζεται για την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων.
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Τροπολογία 304
Magor Imre Csibi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί τον 
κατάλογο των υποχρεωτικών ενδείξεων 
που ορίζονται στην παράγραφο 1. Τα 
μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού δια της συμπληρώσεώς του, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 49, παράγραφος 3.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι τροποποιήσεις των υποχρεωτικών στοιχείων επισήμανσης δεν είναι ‘μη ουσιώδη στοιχεία’ 
του κανονισμού που θα μπορούσαν ενδεχομένως να εγκριθούν μέσω της διαδικασίας 
επιτροπολογίας.

Τροπολογία 305
John Bowis

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί τον 
κατάλογο των υποχρεωτικών ενδείξεων 
που ορίζονται στην παράγραφο 1. Τα 
μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού δια της συμπληρώσεώς του, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 

Διαγράφεται
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άρθρο 49, παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος υποχρεωτικών ενδείξεων αποτελεί τον πυρήνα του κανονισμού. Επομένως, η 
υποχρεωτική αναγραφή αυτών των ενδείξεων δεν πρέπει να τροποποιείται με τη διαδικασία της 
επιτροπολογίας, η οποία προορίζεται για την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων.

Τροπολογία 306
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί τον 
κατάλογο των υποχρεωτικών ενδείξεων 
που ορίζονται στην παράγραφο 1. Τα 
μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του 
παρόντος κανονισμού με τη συμπλήρωσή 
του, αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τροπολογία προκειμένου να υπάρξει συνεκτικότητα με την τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 
23.
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Τροπολογία 307
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί τον 
κατάλογο των υποχρεωτικών ενδείξεων 
που ορίζονται στην παράγραφο 1. Τα 
μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού δια της συμπληρώσεώς του, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 49, παράγραφος 3.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο κατάλογος υποχρεωτικών ενδείξεων αποτελεί τον πυρήνα του κανονισμού. Επομένως, η 
υποχρεωτική αναγραφή αυτών των ενδείξεων δεν πρέπει να τροποποιείται με τη διαδικασία της 
επιτροπολογίας, η οποία προορίζεται για την τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων.

Τροπολογία 308
Kathy Sinnott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί τον 
κατάλογο των υποχρεωτικών ενδείξεων 
που ορίζονται στην παράγραφο 1. Τα 
μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού δια της συμπληρώσεώς του, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 49, παράγραφος 3.

Διαγράφεται
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Or. en

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία θα εξασφαλίσει ότι στην περίπτωση εξ αποστάσεως πώλησης θα 
υπάρχουν και κατά την ολοκλήρωση της αγοράς όλες οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα 
τρόφιμα που απαιτούνται στο άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχεία δ), στ), ζ), η) και ια).

Τροπολογία 309
Marian Harkin

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή δύναται να τροποποιεί τον 
κατάλογο των υποχρεωτικών ενδείξεων 
που ορίζονται στην παράγραφο 1. Τα 
μέτρα αυτά, τα οποία έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού δια της συμπληρώσεώς του, 
θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 49, παράγραφος 3.

Διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 310
Antonio De Blasio

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Πάντως, πρέπει να αποφευχθεί μια 
κατάσταση στην οποία οι ετικέτες των 
τροφίμων φέρουν κυκεώνα πληροφοριών 
όντας έτσι δυσανάγνωστες· πρέπει 
επομένως να εξασφαλίσουμε, με 
σχετικούς κανόνες, ότι τα προϊόντα που 
συσκευάζονται σε μικρές ποσότητες ή 
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δοχεία θα καταδεικνύουν τις τέσσερεις 
σημαντικότερες διατροφικές πληροφορίες 
(περιεκτικότητα σε ενέργεια, πρωτεΐνες, 
υδατάνθρακες και λίπη).

Or. hu

Αιτιολόγηση

Για να μην γίνουν δυσανάγνωστες οι ετικέτες λόγω αναγραφής υπερβολικών πληροφοριών και 
για να μην αυξηθεί το μέγεθός τους (επομένως και το κόστος και η ποσότητα αποβλήτων που 
δημιουργούνται από τα υλικά συσκευασίας), πρέπει να περιοριστεί η ποσότητα πληροφοριών 
που πρέπει να αναγράφεται στις ετικέτες που είναι μικρότερες από κάποιο μέγεθος.
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