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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εισαγωγή:

Ο νέος αυτός κανονισμός καταργεί δύο οδηγίες:
- την οδηγία 2000/13/ΕΚ σχετικά με την επισήμανση των τροφίμων,
- την οδηγία 90/496/ΕΚ σχετικά με την επισήμανση των τροφίμων όσον αφορά τις τροφικές 
τους ιδιότητες.

Αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νομικού πλαισίου το οποίο θα ρυθμίζει τις πληροφορίες που 
αναγράφονται στα τρόφιμα. Ο κανονισμός αυτός παρεμβαίνει σε ένα πλαίσιο γενικής 
συνειδητοποίησης όσον αφορά τη σημασία της υιοθέτησης μιας υγιούς διατροφής. Πράγματι, 
οι ευρωπαίοι καταναλωτές είναι όλο και πιο ευαίσθητοι στο περιεχόμενο των προϊόντων 
διατροφής, τούτο δε χάρη στις ενημερωτικές εκστρατείες που διοργανώνουν τόσο η Επιτροπή 
όσο και τα κράτη μέλη. Παράλληλα, πολλοί βιομηχανικοί όμιλοι έχουν ήδη βελτιώσει την 
επισήμανση προκειμένου να ανταποκριθούν στα αιτήματα των καταναλωτών. 

Ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του ως άνω κανονισμού οι καταναλωτές θα διαθέτουν σαφείς, 
κατανοητές και ευανάγνωστες πληροφορίες που θα τους επιτρέπουν να κάνουν τις 
διατροφικές επιλογές τους πλήρως ενημερωμένοι.

Κατευθυντήριες γραμμές που προτείνονται στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας 
και Ανάπτυξης της Υπαίθρου:

- υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιμα
Εκτός από τις υποχρεωτικές ενδείξεις που προτείνει η Επιτροπή, η Επιτροπή Γεωργίας και 
Ανάπτυξης της Υπαίθρου ενέκρινε συμβιβασμό που επιβάλλει την αναγραφή της προέλευσης
σε ορισμένα είδη προϊόντων. Η αναφορά στην καταγωγή καταργείται. Πράγματι, όταν γίνεται 
λόγος για τη χώρα καταγωγής, μπορεί να πρόκειται για τη χώρα όπου πραγματοποιήθηκε η 
τελευταία επεξεργασία του εμπορεύματος (κανονισμός ΕΟΚ αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου 
περί θεσπίσεως του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα). Ωστόσο, η Επιτροπή Γεωργίας και 
Ανάπτυξης της Υπαίθρου επιθυμεί να αναγράφεται στη συσκευασία ο τόπος όπου έχουν 
συγκομισθεί τα οπωροκηπευτικά, ο τόπος όπου αλιεύθηκαν τα ψάρια, ο τόπος στον οποίο 
έχουν γεννηθεί και εκτραφεί τα ζώα , κ.λπ. .... και όχι οι χώρες στις οποίες υποβλήθηκαν σε 
βρασμό ή σε κάπνισμα. Για το λόγο αυτό προτιμά να μιλά για τόπο προέλευσης. Στην 
πραγματικότητα, κάθε Ευρωπαίος θα πρέπει να είναι σε θέση να γνωρίζει από πού 
προέρχονται τα τρόφιμα που καταναλώνει, προκειμένου να κάνει μια πιο ορθολογική επιλογή 
(για να γνωρίζει κυρίως αν αγοράζει "εντόπιο" προϊόν ή όχι) και να μπορεί να προσδιορίσει 
το οικολογικό αποτύπωμα του προϊόντος. Αυτές οι επιταγές διαφάνειας και ιχνηλασιμότητας 
αποτελούν τη βάση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Η Επιτροπή Γεωργίας και 
Ανάπτυξης της Υπαίθρου επιβάλλει ως εκ τούτου την αναγραφή του τόπου προέλευσης για 
τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα και για τα τρόφιμα με ένα μόνο συστατικό (τα οποία ορίζονται 
ως όλα τα τρόφιμα, με εξαίρεση το αλάτι, τη ζάχαρη, τα καρυκεύματα, το νερό, τα 
προσθετικά, τα αρτύματα ή τα ένζυμα, που περιλαμβάνουν ένα μόνο συστατικό) καθώς και 
για τα πρωταρχικά συστατικά με βάση το κρέας ή τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα 
σύνθετα τρόφιμα. Επιπλέον, για τα κρέατα εκτός του βοδινού και μοσχαρίσιου, η ένδειξη της 
χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης μπορεί να δίνεται ως ένας ενιαίος τόπος μόνον 
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εάν τα ζώα έχουν γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγεί στην ίδια χώρα ή τόπο. Σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις, παρέχονται πληροφορίες για έκαστο από τους διάφορους τόπους γέννησης, 
εκτροφής και σφαγής. 

Όσον αφορά την παρουσίασή τους, οι υποχρεωτικές πληροφορίες πρέπει να εμφαίνονται με 
σαφή, ευανάγνωστο και κατανοητό τρόπο, ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος σύγχυσης για 
τον καταναλωτή. Η υποχρέωση για τα 3 mm δεν είναι ενδεδειγμένη διότι θα οδηγήσει σε 
αύξηση του μεγέθους της συσκευασίας, πράγμα που θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για το 
περιβάλλον. Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου προτείνει, ως εκ τούτου, να 
προσαρμόζεται το μέγεθος των υποχρεωτικών πληροφοριών στο μέγεθος της συσκευασίας, 
με τουλάχιστον 1 mm για τις συσκευασίες των οποίων η μεγαλύτερη επιφάνεια, ή η ετικέτα, 
έχει έκταση μεταξύ 25 και 100 cm2 και τουλάχιστον 2 mm πακέτα με τις συσκευασίες η 
μεγαλύτερη επιφάνεια των οποίων, ή η ετικέτα, έχει έκταση μεγαλύτερη των 100 cm2.
Επιπλέον, είναι απαραίτητο να υπάρχει σημαντική αντίθεση μεταξύ των γραμματοσειρών και 
του φόντου.

Προκειμένου να εξασφαλισθεί η σαφήνεια των επισημάνσεων και να βελτιωθεί η 
αποτελεσματικότητα του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να διαμορφωθούν προγράμματα 
ενημέρωσης και κατάρτισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι ευρωπαίοι καταναλωτές θα πρέπει να 
διαθέτουν βαθύτερες γνώσεις επί του θέματος, ώστε να μπορούν να επιλέγουν πλήρως 
ενημερωμένοι. Σε ορισμένες χώρες, εφαρμόζονται εκπαιδευτικά προγράμματα για ενήλικες, 
όπως λόγου χάριν βραδινά μαθήματα, αλλά επίσης και για τα παιδιά από την πιο μικρή τους 
ηλικία μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Στα ιδρύματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του 
Βελγίου υπάρχουν "επιτροπές υγείας" στις οποίες συμμετέχουν εκπαιδευτικοί, παιδαγωγοί 
και μάγειροι που συνεργάζονται για την προώθηση υγιεινών προϊόντων και μιας 
ισορροπημένης διατροφής. Είναι μείζονος σημασίας να προαχθούν τα προγράμματα αυτά σε 
όλη την Ευρώπη, ώστε να εφοδιασθούν οι καταναλωτές με όλα τα απαραίτητα για μια πιο 
υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή μέσα. Τα σωματεία που ενεργούν προς την κατεύθυνση 
αυτή χρήζουν υποστήριξης και ενίσχυσης, δεδομένου ότι συνιστούν ουσιαστική διεπαφή για 
την ευαισθητοποίηση των ευρωπαίων πολιτών.

Πέραν τούτου, όταν η Επιτροπή εγκρίνει τη μετάδοση ορισμένων πληροφοριών με άλλα μέσα 
πλην της επισήμανσης, τούτο είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μέσω των νέων τεχνολογιών 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι, μέσω 
τερματικών εγκατεστημένων στα υπερκαταστήματα, οι καταναλωτές θα έχουν πρόσβαση στο 
σύνολο των υποχρεωτικών πληροφοριών κατά την πράξη της αγοράς.

- η υποχρεωτική διατροφική δήλωση
Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου εκτιμά ότι, για την καλύτερη ενημέρωση 
των καταναλωτών, είναι απαραίτητο να προστεθούν στην υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
τα τεχνητά trans-λιπαρά οξέα, οι πρωτεΐνες και οι ίνες· θα πρέπει επίσης να γίνεται διάκριση 
μεταξύ των φυσικών και των πρόσθετων σακχάρων. Ωστόσο, είναι αντίθετη στην προσθήκη 
οιασδήποτε πληροφορίας, με βάση έναν απλό συλλογισμό: η υπερβολική ενημέρωση 
σκοτώνει την ενημέρωση. 

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου τροποποίησε επίσης την πρόταση της 
Επιτροπής όσον αφορά την παρουσίαση της υποχρεωτικής διατροφικής δήλωσης. Ζητεί η 
ένδειξη της ενεργειακής αξίας να εκφράζεται σε θερμίδες στο κάτω δεξιό μέρος στην 
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εμπρόσθια όψη της συσκευασίας και όλη η υπόλοιπη διατροφική επισήμανση στο ίδιο οπτικό 
πεδίο, υπό μορφή πίνακα σε ένα μόνο και το αυτό σημείο.

- τα αλκοολούχα ποτά
Η εξαίρεση των αλκοολούχων ποτών από τις παρούσες προτάσεις δικαιολογείται με το 
επιχείρημα ότι περιέχουν οινόπνευμα. Θα ήταν σφάλμα να επισημαίνονται αυτά τα προϊόντα 
κατά τρόπο που θα μπορούσε να παραπλανήσει τους καταναλωτές ή να ενθαρρύνει την 
ανάρμοστη κατανάλωσή τους. Παρομοίως, θα ήταν σφάλμα οι προτάσεις αυτές να εισάγουν 
διακρίσεις και να προκαλούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ ανταγωνιστικών 
προϊόντων. Στην αρχική πρόταση της Επιτροπής, το κρασί, η μπύρα και τα οινοπνευματώδη 
ποτά απαλλάσσονται από την υποχρέωση να αναφέρουν τις υποχρεωτικές πληροφορίες για 
περίοδο 5 ετών. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
προτείνει, χάριν ισότητας, όλα τα αλκοολούχα ποτά (δηλαδή τα ποτά που περιέχουν 
περισσότερο από 1,2% οινόπνευμα) να εξαιρούνται, εκτός από τα μικτά ποτά που περιέχουν 
οινόπνευμα, γνωστά επίσης ως αλκοπόπς. Αυτά τα ποτά οδηγούν τους νέους καταναλωτές σε 
πλάνη, λόγω της μεγάλης περιεκτικότητας σε οινόπνευμα η γεύση του οποίου συγκαλύπτεται 
από το γλυκό αεριούχο νερό. Δεν θα πρέπει λοιπόν να εξαιρούνται: ο κατάλογος των 
συστατικών και η διατροφική δήλωση πρέπει να αναφέρονται προκειμένου οι νέοι 
καταναλωτές να αντιλαμβάνονται το περιεχόμενο των εν λόγω ποτών.

- τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα
Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου υποστηρίζει την πρόταση της Επιτροπής 
για την επιβολή της μνείας των αλλεργιογόνων για τα μη προσυσκευασμένα τρόφιμα. 
Ωστόσο, προκειμένου να διατηρηθεί το status quo και να μην επιβληθούν υπερβολικά πολλοί 
περιορισμοί στους πωλητές των μη προσυσκευασμένων τροφίμων, προτείνει να αντιστραφεί 
η πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά τις άλλες υποχρεωτικές πληροφορίες: η παροχή των 
ενδείξεων αυτών δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική, εκτός εάν κάποιο κράτος μέλος εγκρίνει 
κανόνες που απαιτούν την παροχή ορισμένων ή όλων αυτών των ενδείξεων. Επιπλέον τα 
αλλεργιογόνα ανακοινώνονται στους πελάτες κατόπιν αιτήσεώς τους στον τόπο πώλησης.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, 
Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να 
ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

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 

(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 
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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.

ευρωπαϊκή στρατηγική για θέματα υγείας 
που έχουν σχέση με τη διατροφή, το 
υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία" 
σημείωσε ότι η διατροφική επισήμανση 
αποτελεί ένα μέσον για την πληροφόρηση 
των καταναλωτών σχετικά με τη σύνθεση 
των τροφίμων, και τους βοηθά να 
επιλέγουν ενημερωμένοι. Οι εκστρατείες 
εκπαίδευσης και πληροφόρησης που 
διεξάγουν τα κράτη μέλη συνιστούν 
σημαντικό μηχανισμό για τη βελτίωση 
της κατανόησης των διατροφικών 
πληροφοριών από τους καταναλωτές. 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. Προς τούτο, κρίνεται 
σκόπιμη η χρηματοδότηση από τα κράτη 
μέλη προγραμμάτων κατάρτισης που θα 
επιτρέπουν στους ευρωπαίους πολίτες να 
αποκτήσουν ή να βελτιώσουν τις γνώσεις 
τους επί του θέματος. Αυτό θα μπορούσε 
να επιτευχθεί επίσης μέσω 
προγραμμάτων ενημέρωσης και 
εκπαίδευσης στο διαδίκτυο. Κατ' αυτό 
τον τρόπο, οι καταναλωτές θα διαθέτουν 
όσο το δυνατόν περισσότερα μέσα που θα 
τους επιτρέπουν να κάνουν τις επιλογές 
τους ενημερωμένοι.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καταστεί σαφές, ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη χρηματοδότηση των 
προγραμμάτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης, ώστε να μειωθεί η εκροή πιστώσεων από τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ.
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Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Προκειμένου να ακολουθηθεί μια 
εκτενής και εξελικτική προσέγγιση στις 
πληροφορίες που παρέχονται στους 
καταναλωτές σχετικά με τα τρόφιμα που 
καταναλώνουν, πρέπει να υπάρξει ένας 
ευρύς ορισμός της νομοθεσίας σχετικά με 
τις πληροφορίες για τα τρόφιμα, που θα 
καλύπτει τους κανόνες οριζόντιου ή 
ειδικού χαρακτήρα, καθώς και ένας ευρύς 
ορισμός των πληροφοριών για τα τρόφιμα, 
που θα καλύπτει τις πληροφορίες που 
παρέχονται από μέσα διαφορετικά από την 
ετικέτα.

(14) Προκειμένου να ακολουθηθεί μια 
εκτενής και εξελικτική προσέγγιση στις 
πληροφορίες που παρέχονται στους 
καταναλωτές σχετικά με τα τρόφιμα που 
καταναλώνουν, πρέπει να υπάρξει ένας 
ευρύς ορισμός της νομοθεσίας σχετικά με 
τις πληροφορίες για τα τρόφιμα, που θα 
καλύπτει τους κανόνες οριζόντιου ή 
ειδικού χαρακτήρα, καθώς και ένας ευρύς 
ορισμός της πληροφόρησης και 
εκπαίδευσης για τα τρόφιμα, που θα 
καλύπτει τις πληροφορίες που παρέχονται 
από μέσα διαφορετικά από την ετικέτα.

Τροπολογία 3

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 η περιστασιακή παράδοση 
τροφίμων σε τρίτους, το σερβίρισμα 
γευμάτων και η πώληση τροφίμων, π.χ. σε
φιλανθρωπικές εκδηλώσεις ή τοπικές 
δημοτικές πανηγύρεις και συναντήσεις, 
καθώς και η πώληση τροφίμων στο 
πλαίσιο διαφόρων μορφών άμεσης 
εμπορίας γεωργικών προϊόντων, δεν 
καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής του 
παρόντος κανονισμού. Προκειμένου, 
κυρίως, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του 
τομέα των τροφίμων σε επίπεδο 
βιοτεχνίας και του λιανικού εμπορίου 
τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των 



PE430.537v02-00 8/67 AD\801217EL.doc

EL

φορέων αυτοδιοίκησης, να μην 
υπόκεινται σε υπερβολικές επιβαρύνσεις, 
τα μη προσυσκευασμένα προϊόντα θα 
πρέπει να εξαιρούνται από τις απαιτήσεις 
της υποχρέωσης επισήμανσης.

Τροπολογία 4

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 
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.

(16) Η νομοθεσία σχετικά με τις 
πληροφορίες για τα τρόφιμα πρέπει επίσης 
να βασίζεται στις απαιτήσεις των 
καταναλωτών και να μην παρεμποδίζει τις 
καινοτομίες στον τομέα των τροφίμων. Η 
δυνατότητα για τις επιχειρήσεις του 
τομέα των τροφίμων να προσθέτουν 
ενδεχομένως συμπληρωματικές 
πληροφορίες εγγυάται πρόσθετη ευελιξία.

Αιτιολόγηση

Οι καινοτομίες εξυπηρετούν τον καταναλωτή. Επαρκής ευελιξία στο πλαίσιο της νέας
νομοθεσίας διασφαλίζεται μόνο εάν οι επιχειρήσεις του τομέα τροφίμων έχουν τη δυνατότητα,
μέσω εθελοντικών πρόσθετων πληροφοριών, να ανταποκρίνονται στις επιθυμίες των πελατών
τους.

Τροπολογία 5

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.
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Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διατηρηθεί η συμβατότητα με τους σημερινούς στόχους της ΕΕ για τη 
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.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Οι κανόνες σχετικά με την παροχή 
πληροφοριών για τα τρόφιμα πρέπει να 
απαγορεύουν τη χρήση πληροφοριών που 
παραπλανούν τον καταναλωτή ή την 
απόδοση στα τρόφιμα θεραπευτικών 
ιδιοτήτων. Για να είναι αποτελεσματική η 
εν λόγω απαγόρευση, πρέπει αυτή να 
επεκταθεί και στη διαφήμιση και την 
παρουσίαση των τροφίμων.

(20) Επιπρόσθετα στις ήδη υφιστάμενες 
ρυθμίσεις κατά της παραπλανητικής 
διαφήμισης, οι κανόνες σχετικά με την 
παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα θα 
πρέπει να απαγορεύουν οιαδήποτε ένδειξη 
ικανή να παραπλανήσει τον καταναλωτή,
ιδιαίτερα όσον αφορά την ενέργεια, την 
προέλευση και τη σύνθεση των τροφίμων. 
Για να είναι αποτελεσματική η εν λόγω 
απαγόρευση, πρέπει αυτή να επεκταθεί και 
στη διαφήμιση και την παρουσίαση των 
τροφίμων.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι υπάρχουν ήδη ρυθμίσεις κατά της παραπλανητικής διαφήμισης. 
Η διαφήμιση ενός προϊόντος με ιατρικές ιδιότητες ρυθμίζεται ήδη στον κανονισμό του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τους 
ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1924/2006).

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Πρέπει να καταρτιστεί κατάλογος 
όλων των υποχρεωτικών πληροφοριών οι 
οποίες πρέπει καταρχήν να παρέχονται για 

(22) Πρέπει να καταρτιστεί κατάλογος 
όλων των υποχρεωτικών πληροφοριών οι 
οποίες πρέπει να παρέχονται για όλα τα 
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όλα τα τρόφιμα που προορίζονται για τον 
τελικό καταναλωτή και τις μονάδες 
ομαδικής εστίασης. Ο κατάλογος αυτός 
πρέπει να διατηρήσει τις πληροφορίες που 
απαιτούνται ήδη βάσει της υπάρχουσας 
νομοθεσίας, δεδομένου ότι θεωρούνται, 
γενικά, πολύτιμο κεκτημένο για την 
πληροφόρηση των καταναλωτών.

τρόφιμα που προορίζονται για τον τελικό 
καταναλωτή και τις μονάδες ομαδικής 
εστίασης. Ο κατάλογος αυτός πρέπει να 
διατηρήσει τις πληροφορίες που 
απαιτούνται ήδη βάσει της υπάρχουσας 
νομοθεσίας, δεδομένου ότι θεωρούνται, 
γενικά, πολύτιμο κεκτημένο για την 
πληροφόρηση των καταναλωτών.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22α) Οι νέες τεχνολογίες της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας 
μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό 
ρόλο στη μετάδοση συμπληρωματικών 
πληροφοριών στους καταναλωτές, 
δεδομένου ότι επιτρέπουν την ταχεία και 
φθηνή ανταλλαγή πληροφοριών. Θα ήταν 
δυνατόν λόγου χάριν να τεθούν στη 
διάθεση των καταναλωτών 
συμπληρωματικές πληροφορίες μέσω της 
τοποθέτησης τερματικών στα 
υπερκαταστήματα, τα οποία, με την 
ανάγνωση του γραμμωτού κώδικα, θα 
παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το 
προϊόν. Επίσης, θα ήταν δυνατόν να 
έχουν οι καταναλωτές πρόσβαση σε 
συμπληρωματικές πληροφορίες μέσω της 
κατάλληλης ιστοσελίδας στο διαδίκτυο. 

Αιτιολόγηση

Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο με στόχο την καλύτερη 
κατανόηση από τους καταναλωτές των πληροφοριών που αφορούν τα προϊόντα που αγοράζουν.

Τροπολογία 9
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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.

(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 δημόσια διαβούλευση με όλους 
τους ενδιαφερομένους θα διευκολύνει την 
πραγματοποίηση έγκαιρων και καλά 
επικεντρωμένων αλλαγών των απαιτήσεων 
σχετικά με τις πληροφορίες για τα 
τρόφιμα.

Αιτιολόγηση

Οποιαδήποτε αλλαγή στον κατάλογο των υποχρεωτικών απαιτήσεων επισήμανσης έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στη βιομηχανία τροφίμων και ποτών. Είναι κατά συνέπεια σημαντικό να 
διευκρινίζεται στη νομοθεσία ότι, κατά την εξέταση νέων απαιτήσεων επισήμανσης, πρέπει να 
ζητείται η γνώμη όλων των ενδιαφερομένων, ώστε να διασφαλίζεται ότι η διαδικασία θα είναι 
διαφανής και ότι όλα τα μέρη θα είναι σε θέση να εκφράζουν τις απόψεις τους.

Τροπολογία 10

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 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 

(25) Οι ετικέτες των τροφίμων πρέπει να 
είναι σαφείς και κατανοητές, έτσι ώστε οι 
καταναλωτές να δύνανται επιλέγουν εν 
επιγνώσει τον τρόπο διατροφής τους. Οι 
μελέτες δείχνουν ότι οι πράγματι
ευανάγνωστες ετικέτες αποτελούν 
σημαντικό στοιχείο στη μεγιστοποίηση της 
δυνατότητας να επηρεάσουν οι 
πληροφορίες της ετικέτας τα άτομα που τις 
διαβάζουν, και ότι οι δυσανάγνωστες
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μικρό μέγεθος των γραμμάτων είναι μια 
από τις αιτίες που οι καταναλωτές δεν είναι 
ικανοποιημένοι με τις ετικέτες των 
τροφίμων.

πληροφορίες για το προϊόν είναι μια από 
τις αιτίες που οι καταναλωτές δεν είναι 
ικανοποιημένοι με τις ετικέτες των 
τροφίμων. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να 
συνεκτιμάται ο συνδυασμός στοιχείων 
όπως η γραμματοσειρά, το χρώμα και η 
αντίθεση.

Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) 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 αγοράς1 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. Δια λόγους συνοχής 
και εναρμόνισης εν σχέσει προς τις 
καθορισθείσες για το κρασί προϋποθέσεις, 
η υποχρέωση αυτή δεν πρέπει να ισχύει για 
την μπύρα και τα οινοπνευματώδη ποτά, 

(28) 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, που τροποποιεί 
τους κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, 
(ΕΚ) αριθ. 1782/2003, (ΕΚ) αριθ. 
1290/2005 και (ΕΚ) αριθ. 3/2008, και 
καταργεί τους κανονισμούς (ΕΟΚ) αριθ. 
2392/86 και (ΕΚ) αριθ. 1493/19991

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 
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όπως αυτά 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 την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου2. 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.

συστατικών του και να προβλεφθεί
διατροφική δήλωση. Δια λόγους συνοχής 
και εναρμόνισης εν σχέσει προς τις 
καθορισθείσες για το κρασί προϋποθέσεις, 
η υποχρέωση αυτή δεν πρέπει να ισχύει για 
την μπύρα, τα κρασιά λικέρ, τους 
αφρώδεις οίνους, τους αρωματικούς 
οίνους και τα συναφή προϊόντα που 
παράγονται από άλλα φρούτα εκτός του 
σταφυλιού, την μπύρα φρούτων, και τα 
οινοπνευματώδη ποτά, όπως αυτά 
ορίζονται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 110/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Ιανουαρίου 2008, 
σχετικά με τον ορισμό, την περιγραφή, την 
παρουσίαση, τη σήμανση και την 
προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων 
των οινοπνευματωδών ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου2. 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.

____________________
1 ΕΕ L 179 της 14.07.99, σελ. 1.

____________________

1 ΕΕ L 148 της 6.6.2008, σελ. 1.
2 ΕΕ L […] της […], σελ. […]. 2 ΕΕ L 39 της 13.2.2008, σελ. 16.

Αιτιολόγηση

Οι αρωματικοί οίνοι, κύριο συστατικό των οποίων είναι ο οίνος, στους οποίους προστίθεται 
περιορισμένος αριθμός φυσικών συστατικών, θα υφίσταντο διακρίσεις σε σύγκριση με τη μπύρα 
και τα οινοπνευματώδη ποτά, στα οποία επιτρέπεται να προστίθενται τεχνητά πρόσθετα, με 
κίνδυνο να υπάρξουν σοβαρές εμπορικές συνέπειες για ορισμένα προϊόντα.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(29) Η επισήμανση της χώρας καταγωγής 
ή του τόπου προέλευσης ενός τροφίμου

(29) Η επισήμανση του τόπου προέλευσης
ενός τροφίμου πρέπει να προβλέπεται σε 
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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 
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.

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. 
Επιπλέον, για να διασφαλισθεί 
μεγαλύτερη διαφάνεια και καλύτερη 
ιχνηλασιμότητα, πρέπει να αναγράφεται ο 
τόπος προέλευσης για τα μη 
τροποποιημένα τρόφιμα, για τα
μονοσυστατικά τρόφιμα και για τα
πρωταρχικά συστατικά με βάση το κρέας 
και τα γαλακτοκομικά προϊόντα των 
σύνθετων τροφών. 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. 

Αιτιολόγηση

Ο τόπος προέλευσης του πρωταρχικού συστατικού του τροφίμου με βάση το κρέας και τα
γαλακτοκομικά προϊόντα πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία, έτσι ώστε κάθε καταναλωτής 
να μπορεί να κάνει μια ορθολογική επιλογή. Για τα σύνθετα τρόφιμα, ο συντάκτης 
γνωμοδότησης έχει επίγνωση των συνεπειών για τις βιομηχανίες, κυρίως της ανάγκης τακτικής 
τροποποίησης ανάλογα με τις προμήθειες. Πιστεύει ωστόσο ότι είναι μια προσπάθεια 
απαραίτητη για την ευημερία των καταναλωτών και για μια πιο δίκαιη μεταχείριση των 
παραγωγών. 

Τροπολογία 13

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 

(34) Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν 
τη δυνητική συμβολή των αλκοολούχων 
ποτών στη συνολική τους δίαιτα. Ως εκ 
τούτου, η Επιτροπή και οι αρμόδιοι 
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εξασφαλιστεί η παροχή πληροφοριών 
σχετικά με το διατροφικό περιεχόμενο 
ιδίως των μικτών αλκοολούχων ποτών.

ενδιαφερόμενοι παράγοντες θα πρέπει να 
διενεργούν έρευνες κατά τη διάρκεια της 
περιόδου εξαίρεσης με στόχο τον 
προσδιορισμό των πληροφοριών που θα 
χρησίμευαν περισσότερο στους 
καταναλωτές και του πλέον
αποτελεσματικού τρόπου παρουσίασής 
τους.

Αιτιολόγηση

Η εξαίρεση των αλκοολούχων ποτών από την παρούσα πρόταση δικαιολογείται λόγω της 
περιεκτικότητάς τους σε αλκοόλ. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε τα μέτρα για την 
ενημέρωση των καταναλωτών να μην παραπλανούν τους καταναλωτές ούτε να ενθαρρύνουν 
την αλόγιστη κατανάλωση. Η Επιτροπή και οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αναζητήσουν, ως 
εκ τούτου, κατάλληλα μέσα για την αποδοτική και αποτελεσματική ενημέρωση των 
καταναλωτών.

Τροπολογία 14

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 σχετικά με την 
τοποθέτηση των πληροφοριών αυτών δεν 
καταλήγει σε ασφαλές συμπέρασμα.
Συνεπώς, για να εξασφαλιστεί ότι οι 
καταναλωτές μπορούν να βλέπουν εύκολα 
τις βασικές διατροφικές πληροφορίες όταν 
αγοράζουν τρόφιμα, οι πληροφορίες αυτές 
πρέπει να εμφαίνονται όλες στο ίδιο 
οπτικό πεδίο.
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Αιτιολόγηση

Ο μέσος καταναλωτής κατανοεί μία ετικέτα περισσότερο άνετα και εύκολα αν όλες οι βασικές 
πληροφορίες βρίσκονται στο ίδιο οπτικό πεδίο. Αυτό σημαίνει πάντα ότι η οπίσθια ετικέτα θα 
φέρει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο καταναλωτής για να προβεί σε εγνωσμένες 
επιλογές. 

Τροπολογία 15

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 
οφείλουν να αποδεικνύουν ότι τα μέτρα 
αυτά είναι αναγκαία και να γνωστοποιούν 
τις ενέργειες στις προτίθενται να προβούν 
ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι τα εν 
λόγω μέτρα θα εφαρμόζονται με τον 
λιγότερο περιοριστικό για το εμπόριο 
τρόπο.

Αιτιολόγηση

Ένας από τους σημαντικότερους λόγους υποβολής της παρούσας πρότασης κανονισμού είναι η 
απλοποίηση των ρυθμίσεων και η διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της εσωτερικής 
αγοράς. Δεδομένου ότι οι εθνικές ρυθμίσεις προκαλούν πρόσθετο κόστος για τις επιχειρήσεις 
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.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 49
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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 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 αρμόζουσες μεταβατικές 
περιόδους, και με πρόσθετη μεταβατική 
περίοδο η οποία θα προβλέπεται για τις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις. Πρέπει επίσης 
να προβλεφθεί χρηματοδοτική ενίσχυση 
εκ μέρους της Ένωσης ώστε να 
μπορέσουν οι εν λόγω μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις του γεωργικού τομέα να 
αποκτήσουν τις αναγκαίες επιστημονικές 
γνώσεις για την αξιολόγηση της 
διατροφικής αξίας των προϊόντων τους. 
Παράλληλα, οι επιχειρηματίες του τομέα 
πρέπει να έχουν πρόσβαση σε 
προγράμματα κατάρτισης ώστε να 
βελτιώσουν τις δεξιότητές τους επί του 
θέματος.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Τα τρόφιμα που προέρχονται από 
τρίτες χώρες μπορούν να κυκλοφορούν 
στην αγορά της Ένωσης μόνον εφόσον 
πληρούν τις απαιτήσεις του παρόντος 
κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Προς το συμφέρον των καταναλωτών τα τρόφιμα που προέρχονται από τρίτα κράτη πρέπει να 
πληρούν τις απαιτήσεις επισήμανσης.
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Τροπολογία 18

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·

ζ) "τόπος προέλευσης": τόπος, χώρα ή 
περιοχή στην οποία παράγονται εξ 
ολοκλήρου τα γεωργικά προϊόντα ή 
συστατικά, σύμφωνα με το άρθρο 23, 
παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου·

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να οριστεί ορθά ο τόπος προέλευσης. Το άρθρο 23, παράγραφος 2 του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου παρέχει ένα τέλειο ορισμό κατά το συντάκτη 
γνωμοδότησης, αν και ο όρος στα γαλλικά (obtenu) δεν είναι επιτυχής. Συγκεκριμένα, το "που 
παράγονται" σημαίνει τα φυτικά προϊόντα που συγκομίζονται στον τόπο αυτό, τα ζώντα ζώα 
που γεννώνται και εκτρέφονται εκεί. Ο συντάκτης γνωμοδότησης απορρίπτει το να θεωρείται ο 
τόπος επεξεργασίας ως τόπος προέλευσης.

Τροπολογία 19

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ α) "χώρα καταγωγής": τόπος 
καταγωγής ενός γεωργικού προϊόντος ή 
συστατικού, σύμφωνα με τα άρθρα 23 
έως 26 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2913/92 του Συμβουλίου·

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ιστ 
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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

Τροπολογία 21

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, προβλέπεται, εκτός αν αυτές 
οι απαιτήσεις έχουν σχέση με την 
προστασία της ανθρώπινης υγείας, 
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.

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 22
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι νέες διατάξεις επισήμανσης 
εφαρμόζονται στη βάση ενιαίων 
προθεσμιών εφαρμογής, οι οποίες 
καθορίζονται από την Επιτροπή μετά από 
διαβούλευση με τους ενδιαφερομένους, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το 
άρθρο 290 της ΣΛΕΕ.

Αιτιολόγηση

Η τμηματική εφαρμογή των νέων διατάξεων επισήμανσης έχει, παρά τις μεταβατικές 
προθεσμίες, σημαντικές επιπτώσεις στις δαπάνες για τη διαμόρφωση νέων ετικετών καθώς και 
στη διαχείριση των αποθεμάτων, των συσκευασιών και των ετικετών. Η νέα ρύθμιση θα πρέπει, 
κατά συνέπεια, να εφαρμοστεί με βάση ένα ενιαίο χρονοδιάγραμμα, όπως προτάθηκε αρχικά 
από την Επιτροπή.

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα 
και τη σύνθεση, τις ιδιότητες ή άλλα 
χαρακτηριστικά του τροφίμου·

α) πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα 
και τη σύνθεση, τις ποσότητες, τις 
ιδιότητες ή άλλα χαρακτηριστικά του 
τροφίμου·

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β – επιμέρους στοιχείο 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
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Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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.

2. Όταν εξετάζεται η ανάγκη παροχής 
υποχρεωτικών πληροφοριών για τα 
τρόφιμα, λαμβάνονται υπόψη το κόστος 
και τα δυνητικά οφέλη της παροχής 
στους ενδιαφερομένους ορισμένων 
πληροφοριών στις οποίες δίνουν 
σημαντική αξία, ή τυχόν γενικώς αποδεκτά 
οφέλη για τους καταναλωτές, έτσι ώστε να 
μπορούν να κάνουν συνειδητές επιλογές

Αιτιολόγηση

Η θέσπιση νέων κανόνων επισήμανσης θα πρέπει να προχωρήσει μόνο εάν υπάρχει έρευνα 
βασιζόμενη σε αποδείξεις που να καταδεικνύει τα πλεονεκτήματα αυτών των νέων απαιτήσεων. 
Το κόστος παροχής νέων πληροφοριών δεν θα πρέπει να είναι δυσανάλογο. Οι αλλαγές στις 
ετικέτες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους παραγωγούς της ΕΕ, καθώς και στις εισαγωγές από 
τρίτες χώρες. Πρέπει να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ των αναγκών αφενός των καταναλωτών 
και αφετέρου των παραγωγών.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο, σύμφωνα με τη διαδικασία 
που προβλέπεται στο άρθρο 95 της ΣΛΕΕ 
μπορούν να συντάσσουν κατάλογο, 
επιδεχόμενο περαιτέρω διεύρυνση, στον 
οποίο περιέχονται αναφορές και όροι των 
οποίων η χρήση, κατά την έννοια της 
παραγράφου 1, πρέπει να απαγορευθεί ή 
να περιορισθεί.

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία επιδιώκει να διατηρηθεί η διάταξη που υπάρχει στην κοινοτική 
νομοθεσία περί τροφίμων (οδηγία 2000/13/ΕΚ), η οποία απαιτεί από τα κράτη μέλη να 
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ενεργούν συλλογικά σε περίπτωση που χρειάζεται να τεθούν περιορισμοί στη χρήση 
συγκεκριμένων αναφορών και όρων στις ετικέτες. Αν δεν υπάρχει τέτοια διάταξη οι επί μέρους 
χώρες θα μπορούσαν να εκπονούν τη δική τους νομοθεσία και οι ορισμοί θα μπορούσαν να 
διαφέρουν από κράτος μέλος σε κράτος μέλος και, κατά συνέπεια, να δημιουργήσουν 
εμπορικούς φραγμούς στην εσωτερική αγορά.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων 
που προβλέπονται στην κοινοτική 
νομοθεσία σχετικά με τα φυσικά 
μεταλλικά νερά και με τα τρόφιμα ειδικής 
διατροφής, να μην αποδίδονται σε τρόφιμα 
ιδιότητες πρόληψης, αγωγής και θεραπείας 
οιασδήποτε ανθρώπινης ασθένειας ούτε να 
γίνεται αναφορά σε τέτοιες ιδιότητες.

3. Με την επιφύλαξη των παρεκκλίσεων 
που προβλέπονται στην κοινοτική 
νομοθεσία σχετικά με τα φυσικά 
μεταλλικά νερά και με τα τρόφιμα ειδικής 
διατροφής, δεν πρέπει να αποδίδονται σε 
τρόφιμα ιδιότητες πρόληψης, αγωγής και 
θεραπείας οιασδήποτε ανθρώπινης 
ασθένειας ούτε να γίνεται αναφορά σε 
τέτοιες ιδιότητες.

Τροπολογία 28

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 διατίθενται
στον υπεύθυνο που διαχειρίζεται τα 
τρόφιμα, έτσι ώστε να προβλέψει, όταν 
του ζητηθεί, 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).

Τροπολογία 29
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) καθαρή ποσότητα του τροφίμου· ε) καθαρή ποσότητα του τροφίμου κατά τη 
στιγμή της συσκευασίας·

Αιτιολόγηση

Η καθαρή ποσότητα ενός τροφίμου μπορεί να αλλάζει κατά το διάστημα από την παραγωγή του 
έως την πώληση και την κατανάλωσή του. Ο παραγωγός μπορεί να επηρεάζει την καθαρή 
ποσότητα μόνο κατά τη στιγμή της συσκευασίας και δεν μπορεί να θεωρείται υπεύθυνος για μια 
ενδεχόμενη αλλαγή της καθαρής ποσότητας κατά τη στιγμή της πώλησης και/ή της 
κατανάλωσης του τροφίμου.

Τροπολογία 30

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 
κατατεθέν εμπορικό σήμα και διεύθυνση 
του παρασκευαστή που είναι 
εγκατεστημένος στην Ένωση ή του 
συσκευαστή ή του εισαγωγέα για τα
προϊόντα από τρίτες χώρες·

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχείρισης κοινοτικών προϊόντων και εισαγόμενων 
προϊόντων, είναι σημαντικό να αναφέρεται ο εισαγωγέας των προϊόντων τα οποία εισάγονται 
από τρίτες χώρες.

Τροπολογία 31

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) χώρα καταγωγής ή τόπος προέλευσης,
όταν η μη αναγραφή τους ενδέχεται να 
παραπλανήσει τους καταναλωτές όσον

θ) ο τόπος προέλευσης δηλώνεται:
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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 υπονοούν ότι το τρόφιμο έχει 
διαφορετική χώρα καταγωγής ή τόπο 
προέλευσης· στις περιπτώσεις αυτές, η 
ένδειξη είναι σύμφωνη με τους κανόνες 
που ορίζονται στο άρθρο 35 παράγραφοι 
3 και 4 και με τους κανόνες που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 35 
παράγραφος 5·

– όταν η μη αναγραφή του ενδέχεται 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 υπονοούν ότι το τρόφιμο έχει 
διαφορετική χώρα καταγωγής ή τόπο 
προέλευσης·

- για τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα και τα 
μονοσυστατικά τρόφιμα·
- για τα πρωταρχικά συστατικά κράτος ή 
γαλακτοκομικών προϊόντων των 
σύνθετων τροφίμων· 
Για το κρέας, εκτός του βοδινού και 
μοσχαρίσιου, η ένδειξη του τόπου 
προέλευσης μπορεί να δίνεται ως ένας 
ενιαίος τόπος μόνον εάν τα ζώα έχουν 
γεννηθεί, εκτραφεί και σφαγεί στην ίδια 
χώρα ή τόπο. Σε όλες τις άλλες 
περιπτώσεις, παρέχονται πληροφορίες για 
έκαστο από τους διάφορους τόπους 
γέννησης, εκτροφής και σφαγής.

Τροπολογία 32

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ι) οδηγίες χρήσης στην περίπτωση στην 
οποία η παράλειψή τους δεν θα επέτρεπε 

ι) οδηγίες χρήσης στην περίπτωση στην 
οποία θα ήταν επικίνδυνο να 
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τη σωστή χρήση του τροφίμου· χρησιμοποιηθεί το προϊόν στη μορφή υπό 
την οποία πωλείται·

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχική διατύπωση θα μπορούσε να εννοείται ότι πρέπει να αναφέρονται, σε 
ένα πακέτο αλάτι ή σε μια σακούλα αλεύρι λ.χ., οι δυνατότητες χρήσης. Κύρια πρόθεση είναι η 
ασφάλεια.

Τροπολογία 33

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

Αιτιολόγηση

Δεδομένης της ιδιαίτερης σημασίας της διάταξης αυτής, δεν πρέπει να δοθεί στην Επιτροπή η 
αποκλειστική εξουσία να τροποποιεί τον κατάλογο των υποχρεωτικών ενδείξεων. 

Τροπολογία 34

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν να εγκρίνουν 
μέτρα που παρεκκλίνουν από το άρθρο 9, 
παράγραφος 1, και από το άρθρο 10, 
παράγραφος 2, για το γάλα και τα 
γαλακτοκομικά προϊόντα που 
παρουσιάζονται σε γυάλινες φιάλες που 
προορίζονται για επαναχρησιμοποίηση. 
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Ανακοινώνουν πάραυτα στην Επιτροπή 
το κείμενο των εν λόγω μέτρων. 

Τροπολογία 35

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 11 α
Παρεκκλίσεις για πολύ μικρές 
επιχειρήσεις και τους αγρότες

Τα χειροποίητα προϊόντα που παράγονται 
από πολύ μικρές επιχειρήσεις και αγρότες 
εξαιρούνται από την απαίτηση του 
άρθρου 9, παράγραφος 1, σημείο ιβ). 
Μπορούν επίσης να εξαιρούνται από τις 
απαιτήσεις παροχής των πληροφοριών 
που ορίζονται στο άρθρο 9, παράγραφος 
1, στοιχεία β), γ), δ), ζ), η), θ), ι) και ια) 
όταν τα προϊόντα πωλούνται στον τόπο 
παραγωγής τους, υπό την προϋπόθεση ότι 
το προσωπικό που τα πωλεί μπορεί να 
παράσχει τις σχετικές πληροφορίες.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να αποφεύγεται το περιττό άχθος για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τους αγρότες. 

Τροπολογία 36

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 1α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η μετρολογία καλύπτει τις μεθόδους και 
τις τεχνικές που επιτρέπουν να ορισθούν 
οι παράμετροι ενός μοντέλου που 
προορίζεται να αναπαραστήσει την 
πραγματικότητα.
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Τροπολογία 37

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Μπορεί να αποφασιστεί από την
Επιτροπή η διαθεσιμότητα ορισμένων 
υποχρεωτικών ενδείξεων με τρόπο 
διαφορετικό από την αναγραφή τους στη 
συσκευασία ή στην ετικέτα με την 
προϋπόθεση ότι τηρούνται οι γενικές αρχές 
και απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
κεφάλαιο II του παρόντος κανονισμού. 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.

3. Η Επιτροπή, μεριμνώντας για τον 
περιορισμό των συσκευασιών, στο μέτρο 
του δυνατού, ευνοεί τη διαθεσιμότητα
υποχρεωτικών ενδείξεων με τρόπο 
διαφορετικό από την αναγραφή τους στη 
συσκευασία ή στην ετικέτα, κυρίως χάρη 
στις νέες τεχνολογίες της πληροφορίας 
και της επικοινωνίας, όπως το Διαδίκτυο, 
με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι 
γενικές αρχές και απαιτήσεις που 
προβλέπονται στο κεφάλαιο II του 
παρόντος κανονισμού. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 290 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 38

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 13 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Στην περίπτωση των μη 
προσυσκευασμένων τροφίμων 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 41.

4. Στην περίπτωση των μη 
προσυσκευασμένων τροφίμων ή των 
τροφίμων που συσκευάζονται στον τόπο 
πώλησης εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 41. Παρά ταύτα, τίθενται στη 
διάθεση του πελάτη κατόπιν αιτήματός 
του στον τόπο πώλησης οι ενδείξεις που 
απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 9, 
παράγραφος 1, εδάφιο γ.

Τροπολογία 39
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Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη της ειδικής 
κοινοτικής νομοθεσίας που εφαρμόζεται σε 
ιδιαίτερα τρόφιμα όσον αφορά τις 
απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ια), όταν 
εμφανίζονται στη συσκευασία η στην 
ετικέτα που έχει τοποθετηθεί σ’ αυτήν, οι 
υποχρεωτικές ενδείξεις που απαριθμούνται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 1 αναγράφονται 
στη συσκευασία ή στην ετικέτα με 
χαρακτήρες μεγέθους τουλάχιστον 3 mm
και παρουσιάζονται κατά τρόπον ώστε να 
εξασφαλίζεται σημαντική αντίθεση 
μεταξύ των γραμματοσειρών και του 
φόντου.

1. Με την επιφύλαξη της ειδικής 
κοινοτικής νομοθεσίας που εφαρμόζεται σε
ιδιαίτερα τρόφιμα όσον αφορά τις 
απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ια), όταν 
εμφανίζονται στη συσκευασία η στην 
ετικέτα που έχει τοποθετηθεί σ’ αυτήν, οι 
υποχρεωτικές ενδείξεις που απαριθμούνται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 1 αναγράφονται 
στη συσκευασία ή στην ετικέτα με τρόπο 
που τις καθιστά ευανάγνωστες, κυρίως με 
βάση τα ακόλουθα μεγέθη: 

- τουλάχιστον 1 mm για συσκευασίες ή 
περιέκτες η μεγαλύτερη επιφάνεια, ή η 
ετικέτα, των οποίων έχει έκταση μεταξύ 
25 και 100 cm2·
- τουλάχιστον 2 mm για συσκευασίες ή 
περιέκτες η μεγαλύτερη επιφάνεια, ή η 
ετικέτα, των οποίων έχει έκταση 
μεγαλύτερη των 100 cm2.

Τροπολογία 40

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το χρώμα του φόντου της ετικέτας 
διακρίνεται από το χρώμα του φόντου του 
προϊόντος, ώστε να δημιουργείται 
αντίθεση που θα καθιστά ευανάγνωστες 
και κατανοητές τις παρεχόμενες 
πληροφορίες.
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Τροπολογία 41

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή μπορεί να θεσπίζει 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με την 
παρουσίαση των υποχρεωτικών 
ενδείξεων και την επέκταση των 
απαιτήσεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 2 στις πρόσθετες 
υποχρεωτικές ενδείξεις για συγκεκριμένες 
κατηγορίες ή τύπους τροφίμων που 
αναφέρονται στα άρθρα 10 και 38. Τα 
μέτρα που αποβλέπουν στην τροποποίηση 
μη ουσιωδών διατάξεων του παρόντος 
κανονισμού συμπληρώνοντάς τον, 
θεσπίζονται σύμφωνα με τη ρυθμιστική 
διαδικασία με έλεγχο η οποία αναφέρεται 
στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

διαγράφεται

Τροπολογία 42

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Το ελάχιστο μέγεθος των χαρακτήρων 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν 
εφαρμόζεται στην περίπτωση 
συσκευασιών ή δοχείων των οποίων η 
μεγαλύτερη επιφάνεια έχει εμβαδόν 
μικρότερο από 10 cm2.

διαγράφεται

Τροπολογία 43

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 5 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Οι συντομογραφίες, 
περιλαμβανομένων των αρκτικόλεξων, 
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δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται όταν 
ενδέχεται να παραπλανηθούν οι
καταναλωτές.

Τροπολογία 44

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6. Οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα 
τρόφιμα αναγράφονται σε εμφανές σημείο, 
κατά τρόπον ώστε να είναι εύκολα ορατές, 
ευανάγνωστες και, όταν χρειάζεται, 
ανεξίτηλες. Σε καμία περίπτωση δεν 
κρύβονται, καλύπτονται, διαγράφονται ή 
διακόπτονται από άλλα κείμενα ή εικόνες, 
ή οιαδήποτε άλλα παρεμβαίνοντα 
στοιχεία.

6. Οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα 
τρόφιμα αναγράφονται σε εμφανές σημείο, 
κατά τρόπον ώστε να είναι εύκολα ορατές, 
ευανάγνωστες και, όταν χρειάζεται, 
ανεξίτηλες. Σε καμία περίπτωση δεν 
κρύβονται, καλύπτονται, διαγράφονται ή 
διακόπτονται από άλλα κείμενα ή εικόνες, 
από οιαδήποτε άλλα στοιχεία ή από την 
ίδια τη συσκευασία των τροφίμων, π.χ. με 
κολλητική ταινία. 

Αιτιολόγηση

Αναγκαία συμπλήρωση. Η ερμηνεία για το ποιες πληροφορίες εκτρέπουν την προσοχή θα 
αποτελούσε αντικείμενο διαφορετικών ερμηνειών και θα έθετε σε κίνδυνο την ασφάλεια δικαίου 
των λιανεμπόρων.

Τροπολογία 45

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6α. Όσον αφορά τα τρόφιμα που 
προορίζονται για ειδική διατροφή, 
σύμφωνα με την οδηγία 89/398/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1989 για την 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 
μελών σχετικά με τα τρόφιμα που 
προορίζονται για ειδική διατροφή, για τα 
οποία η νομοθεσία της Ένωσης 
προβλέπει υποχρεώσεις επισήμανσης και 
πέραν των ενδείξεων που αναφέρονται 
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στο άρθρο 9, παράγραφος 1, το μέγεθος 
των χαρακτήρων ανταποκρίνεται στις 
απαιτήσεις της αναγνωσιμότητας για 
τους καταναλωτές καθώς και στις 
απαιτήσεις που αφορούν 
συμπληρωματικά στοιχεία ως προς την 
ιδιαίτερη χρήση των προϊόντων αυτών.
1 ΕΕ L 186 της 30.6.1989, σελ. 27.

Τροπολογία 46

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

6β. Η αναγραφή των υποχρεωτικών 
στοιχείων δεν πρέπει να οδηγεί σε αύξηση 
του μεγέθους ή του βάρους της
συσκευασίας ή του περιέκτη και δεν 
πρέπει με κανένα τρόπο να συνιστά 
συμπληρωματική επιβάρυνση για το 
περιβάλλον.

Αιτιολόγηση

Η υποχρεωτική αναγραφή πληροφοριών για το τρόφιμο θα μπορούσε να αποτελέσει αιτία για 
να αλλάξουν οι φορείς εκμετάλλευσης που δραστηριοποιούνται στην αγορά την ποσότητα 
συσκευασίας, με κίνδυνο να αυξηθεί η ποσότητα των απορριμμάτων συσκευασίας. Τούτο θα 
αντέβαινε στην αρχή της πρόληψης η οποία ενυπάρχει στους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για τη διαχείριση των αποβλήτων.

Τροπολογία 47

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6 γ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6γ) Οι ετικέτες που προορίζονται για τις 
υποχρεωτικές πληροφορίες στα τρόφιμα 
δεν πρέπει να κατασκευάζονται από υλικό 
που εμποδίζει ή δυσχεραίνει σε μεγάλο 
βαθμό την επαναχρησιμοποίηση ή την 
ανακύκλωση της συσκευασίας ή του 
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περιέκτη.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές διατάξεις για τη διαχείριση απορριμμάτων πρέπει να 
καταβάλλονται προσπάθειες για να εξασφαλίζεται ότι τα υλικά συσκευασίας 
επαναχρησιμοποιούνται ή ανακυκλώνονται στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Η κατασκευή ετικετών 
από υλικό που είναι διαφορετικό εκείνου που χρησιμοποιείται για τη συσκευασία μπορεί να 
συνιστά σημαντικό εμπόδιο για την αρμόζουσα διαχείριση των απορριμμάτων.

Τροπολογία 48

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Εντός της επικράτειάς τους, τα κράτη 
μέλη στα οποία πωλείται ένα τρόφιμο 
μπορούν να αποφασίσουν την αναγραφή 
των ενδείξεων σε μία ή περισσότερες από 
τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας.

2. Εντός της επικράτειάς τους, τα κράτη 
μέλη στα οποία πωλείται ένα τρόφιμο 
μπορούν να αποφασίσουν την αναγραφή 
των ενδείξεων σε μία ή περισσότερες από 
τις επίσημες γλώσσες της Κοινότητας ή τις 
άλλες γλώσσες που χρησιμοποιούνται στο 
συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Τροπολογία 49

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στην περίπτωση υάλινων φιαλών 
προοριζόμενων να 
επαναχρησιμοποιηθούν, οι οποίες φέρουν 
ανεξίτηλη ένδειξη και, ως εκ τούτου, δεν 
φέρουν ετικέτα, δακτύλιο ή ταινία λαιμού, 
απαιτείται η αναγραφή μόνο των 
υποχρεωτικών ενδείξεων που 
απαριθμούνται στο άρθρο 9 παράγραφος 
1 στοιχεία α), γ), ε), στ) και ιβ).

διαγράφεται
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Τροπολογία 50

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 17 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Στην περίπτωση συσκευασιών ή 
περιεκτών των οποίων η μεγαλύτερη 
επιφάνεια έχει εμβαδόν μικρότερο από 10 
cm2, απαιτείται η αναγραφή μόνο των
ενδείξεων που απαριθμούνται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχεία α), γ), ε), στ). Οι 
ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχείο β) παρέχονται με 
άλλα μέσα ή διατίθενται έπειτα από αίτηση 
του καταναλωτή.

2. Στην περίπτωση συσκευασιών ή 
περιεκτών των οποίων η μεγαλύτερη 
επιφάνεια στην οποία μπορούν να 
αναγραφούν στοιχεία έχει εμβαδόν 
μικρότερο από 80 cm2, απαιτείται η 
αναγραφή μόνο των ενδείξεων που 
απαριθμούνται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α), γ), ε), στ) και στο άρθρο 29 
παράγραφος 1, στοιχείο α). Περαιτέρω 
ενδείξεις στη συσκευασία είναι δυνατές 
σε προαιρετική βάση. Οι ενδείξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχείο β) παρέχονται με άλλα μέσα ή 
διατίθενται έπειτα από αίτηση του 
καταναλωτή.

Αιτιολόγηση

Η ένδειξη του περιεχομένου σε ενέργεια ενός τροφίμου αποτελεί μια ουσιώδη πληροφορία και 
μπορεί να είναι καθοριστική για μια ενσυνείδητη απόφαση αγοράς. Πρόσθετες ενδείξεις σε 
προαιρετική βάση πρέπει να είναι δυνατές εκ μέρους του παρασκευαστή.

Τροπολογία 51

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Τα κατωτέρω συστατικά μπορούν να 
αναγράφονται με οιαδήποτε σειρά στο 
τέλος του καταλόγου των συστατικών 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1: 
αρτύματα, αρτύματα και αρωματικά 
φυτά (με εξαίρεση το αλάτι), φυσικές και 
τεχνητές αρωματικές ουσίες, ενισχυτικά 
γεύσης, προσθετικά τροφίμων, βιταμίνες 
και θρεπτικές ουσίες, μεταλλικές ουσίες 
και τα άλατά τους.
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Τροπολογία 52

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε) οίνος, όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, 
μπίρα και οινοπνευματώδη ποτά, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της […], σχετικά με τον 
ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, 
την επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών και την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου. Η Επιτροπή 
καταρτίζει έκθεση μετά [πέντε χρόνια από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] σχετικά με την εφαρμογή του 
άρθρου 19 για τα εν λόγω προϊόντα, και 
μπορεί να συνοδεύει την έκθεση αυτή με 
ειδικά μέτρα για τον καθορισμό των 
κανόνων για την επισήμανση των 
συστατικών. 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·

ε) ποτά που περιέχουν περισσότερο από 
1,2% οινόπνευμα κατ' όγκον εκτός από τα 
μικτά ποτά που περιέχουν οινόπνευμα
("αλκοπόπς") και ειδικότερα οίνος και 
προϊόντα οίνου όπως ορίζονται στον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 479/2008 και στο 
άρθρο 2, παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου της 
10ης Ιουνίου 1991 για τη θέσπιση των 
γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, 
τον χαρακτηρισμό και την παρουσίαση 
των αρωματισμένων οίνων, των 
αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο 
και των αρωματισμένων κοκτέιλ 
αμπελοοινικών προϊόντων1, παρόμοια 
προϊόντα που παράγονται από φρούτα 
εκτός των σταφυλιών, μηλίτης οίνος, 
απιδίτης οίνος, μπίρα και οινοπνευματώδη 
ποτά, όπως ορίζονται στο άρθρο 2, 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
110/2008. Η Επιτροπή καταρτίζει έκθεση 
το αργότερο στις ... (*) σχετικά με την 
εφαρμογή του άρθρου 19 για τα εν λόγω 
προϊόντα, και μπορεί να συνοδεύει την 
έκθεση αυτή με ειδικά μέτρα για τον 
καθορισμό των κανόνων για την 
επισήμανση των συστατικών. Τα μέτρα 
αυτά, που αποσκοπούν στην τροποποίηση 
μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται, οσάκις κρίνεται 
απαραίτητο, σύμφωνα με την εξής 
διαδικασία:
(i) όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία 
αναφέρει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
479/2008, τη διαδικασία που προβλέπεται 
στο άρθρο 113, παράγραφος 2 του εν 
λόγω κανονισμού·
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(ii) όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία 
αναφέρει το άρθρο 2, παράγραφος 1, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1601/91, τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
14 του εν λόγω κανονισμού·
(iii) όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία 
αναφέρει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
110/2008, τη διαδικασία που προβλέπεται 
στο άρθρο 25, παράγραφος 3 του εν λόγω 
κανονισμού·
(iv) όσον αφορά άλλα προϊόντα, τη
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 290 
της ΣΛΕΕ.

Με την επιφύλαξη των ιδιαιτεροτήτων 
που προσδιορίζονται μέσω των ανωτέρω 
διαδικασιών για τα προϊόντα των 
σημείων i), ii) και iii), τα μέτρα 
εφαρμόζονται συστηματικά και τίθενται 
σε εφαρμογή ταυτόχρονα για όλα τα 
προϊόντα που απαριθμούνται.
* ΕΕ: πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.
1 ΕΕ L 149 της 16.6.1991, σελ. 1.

Τροπολογία 53

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Εάν χρειάζεται, μπορούν να 
θεσπίζονται λεπτομερείς κανόνες για την 
παρουσίαση της ένδειξης στην οποία 
παραπέμπει η παράγραφος 1 σύμφωνα με 
τις εξής διαδικασίες:
(i) όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία 
αναφέρει το άρθρο 1, παράγραφος 2, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008, τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
113, παράγραφος 1 του εν λόγω 
κανονισμού·
(ii) όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία 
αναφέρει το άρθρο 2, παράγραφος 1, του 
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κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1601/1991, τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
13 του εν λόγω κανονισμού·
(iii) όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία 
αναφέρει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
110/2008, τη διαδικασία που προβλέπεται 
στο άρθρο 25, παράγραφος 2 του εν λόγω 
κανονισμού·
(iv) όσον αφορά άλλα αλκοολούχα 
προϊόντα, τη διαδικασία που προβλέπεται 
στο άρθρο 290 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία 54

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 23 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) το εν λόγω συστατικό ή κατηγορία 
συστατικών διακρίνεται σαφώς στην 
επισήμανση, με λέξεις, εικόνες ή γραφική 
απεικόνιση· ή

β) το εν λόγω συστατικό ή κατηγορία 
συστατικών διακρίνεται σαφώς στην 
επισήμανση, με λέξεις, εικόνες ή γραφική 
απεικόνιση, ούτως ώστε να τηρείται η 
αρχή της μετρολογίας και να αποφεύγεται 
κάθε παραπλανητικός ισχυρισμός 
διατροφής· ή

Τροπολογία 55

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι οδηγίες χρήσης ενός τροφίμου 
πρέπει να δίνονται με τρόπο που να 
επιτρέπει την κατάλληλη χρήση του 
τροφίμου αυτού.

1. Οι οδηγίες για τη διατήρηση και τη
χρήση ενός τροφίμου πρέπει να δίδονται 
με τρόπο που να επιτρέπει την κατάλληλη 
χρήση του τροφίμου αυτού.

Τροπολογία 56

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 27 α (νέο) 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 27α
Ενδείξεις σχετικά με τους τύπους 

εκτροφής των ζώων
Η Επιτροπή εγκρίνει σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 
290 της ΣΛΕΕ, πριν από τις 31 
Δεκεμβρίου 2010, ειδικά κριτήρια για την 
αναφορά των τύπων εκτροφής των 
διαφόρων ειδών ζώων που προορίζονται 
για την παραγωγή κρέατος, προϊόντων 
κρέατος και γάλακτος βασιζόμενη στις 
διατάξεις σχετικά με τη σήμανση των 
αυγών που προβλέπονται από τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 557/2007 της 
Επιτροπής της 23ης Μαΐου 2007 σχετικά 
με τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1028/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά 
τις προδιαγραφές εμπορίας των αυγών1. 
Τα εν λόγω κριτήρια εφαρμόζονται 
κατόπιν στην επισήμανση των τροφίμων 
που περιέχουν γάλα και κρέας. 
____________________

1 ΕΕ L 132 της 24.5.2007, σελ. 5.

Τροπολογία 57

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) τις ποσότητες λιπαρών, κορεσμένων, 
υδατανθράκων, με ειδική αναφορά στα 
σάκχαρα, και αλατιού.

β) τις ποσότητες πρωτεϊνών, λιπαρών, 
κορεσμένων, βιομηχανικών trans-
λιπαρών οξέων και υδατανθράκων με 
ειδική αναφορά στα φυσικά και τα 
προστιθέμενα σάκχαρα, ινών και αλατιού.

Αιτιολόγηση

Η ποσότητα trans-λιπαρών οξέων και σακχάρων θα πρέπει να αναφέρεται στην υποχρεωτική 
διατροφική δήλωση, προκειμένου να δοθεί στους καταναλωτές η δυνατότητα να γνωρίζουν τη 
συνολική διατροφική σύνθεση του τροφίμου. Τα trans-λιπαρά οξέα αυξάνουν την κακή 
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χοληστερίνη (LDL) και μειώνουν την καλή (HDL). Θα πρέπει επίσης να προσδιορίζεται το 
ποσοστό των φυσικών σακχάρων ή των πρόσθετων σακχάρων για την καλύτερη ενημέρωση 
των καταναλωτών. Πράγματι, η προστιθέμενη ζάχαρη δίνει τις ίδιες θερμίδες με τη φυσική 
ζάχαρη, αλλά περισσότερο λίπος διότι πλέον δεν καίγεται. 

Τροπολογία 58

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται 
στο κρασί, όπως ορίζεται στον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, στη
μπίρα και στα 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 την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου. Η Επιτροπή 
καταρτίζει έκθεση μετά [πέντε χρόνια από 
την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού] σχετικά με την εφαρμογή της 
παρούσας παραγράφου για τα εν λόγω 
προϊόντα, και μπορεί να συνοδεύει την 
έκθεση αυτή με ειδικά μέτρα για τον 
καθορισμό των κανόνων για υποχρεωτική 
διατροφική δήλωση όσον αφορά τα εν 
λόγω προϊόντα. 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.

Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται 
στα ποτά με περιεκτικότητα σε 
οινόπνευμα μεγαλύτερη από 1,2% κατ’ 
όγκον, εκτός από τα μικτά ποτά που 
περιέχουν οινόπνευμα ("αλκοπόπς"). 
Ειδικότερα δεν εφαρμόζεται στον οίνο και 
τα προϊόντα οίνου όπως ορίζονται στο 
άρθρο 1, παράγραφος 1, του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 479/2008, και στο άρθρο 2, 
παράγραφος 1, του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 1601/1991 , σε παρόμοια προϊόντα 
που παράγονται από φρούτα εκτός των 
σταφυλιών, το μηλίτη οίνο, τον απιδίτη 
οίνο, τη μπίρα και τα οινοπνευματώδη 
ποτά, όπως ορίζονται στο άρθρο 2, 
παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
110/2008. Στις ... * το αργότερο η 
Επιτροπή καταρτίζει έκθεση σχετικά με 
την εφαρμογή του άρθρου 19 για τα εν 
λόγω προϊόντα, και μπορεί να συνοδεύει 
την έκθεση αυτή με ειδικά μέτρα για τον 
καθορισμό των κανόνων υποχρεωτική 
διατροφική δήλωση όσον αφορά τα εν 
λόγω προϊόντα. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται, οσάκις κρίνεται 
απαραίτητο, σύμφωνα με την εξής 
διαδικασία:

(i) όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία 
αναφέρει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
479/2008, τη διαδικασία που προβλέπεται 
στο άρθρο 113, παράγραφος 2 του εν 
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λόγω κανονισμού·
(ii) όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία 
αναφέρει το άρθρο 2, παράγραφος 1, του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91, τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
14 του εν λόγω κανονισμού·
(iii) όσον αφορά τα προϊόντα τα οποία 
αναφέρει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
110/2008, τη διαδικασία που προβλέπεται
στο άρθρο 25, παράγραφος 3 του εν λόγω 
κανονισμού·
(iv) όσον αφορά τα άλλα προϊόντα, τη 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
290 της ΣΛΕΕ.
Με την επιφύλαξη των ιδιαιτεροτήτων 
που εντοπίζονται μέσω των ανωτέρω 
διαδικασιών για προϊόντα που 
αναφέρονται στα σημεία i), ii) και iii), τα 
μέτρα εφαρμόζονται συστηματικά και 
τίθενται σε εφαρμογή ταυτόχρονα για όλα 
τα προϊόντα που απαριθμούνται.
* ΕΕ: πέντε έτη από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία 59

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχείο β 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) μονοακόρεστα· β) μονοακόρεστα (περιλαμβανομένων των
ωμέγα-9)

Τροπολογία 60

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γ) πολυακόρεστα· γ) πολυακόρεστα (περιλαμβανομένων των
ωμέγα-3 και/ή ALA και DHA/EPA, 
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ωμέγα-6)

Τροπολογία 61

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γα) χοληστερόλη·

Τροπολογία 62

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

στ) ίνες· διαγράφεται

Τροπολογία 63

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) πρωτεΐνες· διαγράφεται

Τροπολογία 64

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – στοιχείο η α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

η α) άλλες ουσίες όπως αναφέρεται στο 
παράρτημα XIII, τμήμα A.
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Τροπολογία 65

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 29 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μπορούν επίσης να περιλαμβάνονται 
συστατικά των ακόλουθων κατηγοριών.

Τροπολογία 66

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η ποσότητα ενέργειας και θρεπτικών 
ουσιών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
εκφράζεται ανά 100g ή ανά 100ml ή, με 
την επιφύλαξη του άρθρου 32 παράγραφοι 
2 και 3, ανά μερίδα.

2. Η ποσότητα ενέργειας και θρεπτικών 
ουσιών που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
εκφράζεται ανά 100g ή ανά 100ml και, με 
την επιφύλαξη του άρθρου 32, ανά μερίδα 
ή μονάδα.

Αιτιολόγηση

Για να μπορεί ο καταναλωτής να συγκρίνει πράγματι τα προϊόντα που θέλει να αγοράσει, θα 
πρέπει η ενέργεια και οι ποσότητες θρεπτικών ουσιών να εκφράζονται πάντοτε σε 100g ή 
100ml, με μόνη εξαίρεση αυτή που ορίζεται στο άρθρο 32. 

Τροπολογία 67

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η υποχρεωτική διατροφική δήλωση 
εκφράζεται, ανάλογα με την περίπτωση, 
ανά 100 g ή ανά 100 ml ή ανά μερίδα, ως 
ποσοστό των προσλαμβανόμενων 
ποσοτήτων αναφοράς που καθορίζονται 
στο Μέρος Β του Παραρτήματος XI. Όταν 
παρέχεται, η δήλωση σχετικά με τις
βιταμίνες και τα μέταλλα επίσης
εκφράζεται ως ποσοστό των 
προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς 

3. Ενδεχόμενη πρόσθετη αναφορά στις 
τιμές θρεπτικής αξίας προστίθεται υπό 
μορφή πίνακα ποσοστών των
προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς 
που καθορίζονται στο μέρος Β του 
παραρτήματος XI εκφραζόμενη ανά 100g 
ή ανά 100ml και σύμφωνα με το άρθρο 31 
παράγραφος 2 ανά μερίδα. Όταν 
παρέχεται, η επισήμανση σχετικά με τις 
βιταμίνες και τα μέταλλα εκφράζεται, σε 
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που καθορίζονται στο σημείο 1 του μέρους 
Α του παραρτήματος XI.

κάθε περίπτωση, ως ποσοστό των 
προσλαμβανόμενων ποσοτήτων αναφοράς 
που καθορίζονται στο σημείο 1 του μέρους 
Α του παραρτήματος XI.

Αιτιολόγηση

Είναι σκόπιμο να γίνει αναφορά στην ενδεχόμενη εθελοντική επισήμανση, προκειμένου να 
επιτευχθεί κάποια τυποποίηση για τέτοιες περιπτώσεις και να αποφευχθεί η πιθανή 
παραπλάνηση των καταναλωτών. 

Τροπολογία 68

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η διατροφική δήλωση μπορεί να 
εκφράζεται μόνο σε βάση "ανά μερίδα", αν 
το τρόφιμο είναι προσυσκευασμένο ως 
ατομική μερίδα.

2. Η διατροφική δήλωση μπορεί να 
εκφράζεται μόνο σε βάση "ανά μερίδα" ή 
μονάδα, αν το καθαρό βάρος του 
τροφίμου που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 είναι μικρότερο των 100 g.

Αιτιολόγηση

Όταν ένα τρόφιμο καταναλώνεται σπάνια σε ποσότητα 100 g (για παράδειγμα, τσίχλες ή 
καραμέλες), δεν είναι σκόπιμο να αναφέρεται η διατροφική δήλωση ανά 100 g. Όταν το 
τρόφιμο είναι προσυσκευασμένο σε μερίδες ή εξατομικευμένες μονάδες, ίσες μεταξύ τους, 
επιτρέπεται η ενιαία έκφραση ανά μερίδα ή μονάδα. 

Τροπολογία 69

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 33 – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι εν λόγω πρόσθετες μορφές 
έκφρασης, οι οποίες αναφέρονται στην 
παράγραφο 1, αναγνωρίζονται στο 
πλαίσιο του εθνικού συστήματος που 
αναφέρεται στο άρθρο 44.

2. Η Επιτροπή, σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη από το άρθρο 290 της 
ΣΛΕΕ διαδικασία, ορίζει τους όρους 
χρησιμοποίησης των πρόσθετων αυτών 
μορφών έκφρασης. Τα κριτήρια 
βασίζονται σε επιστημονικές γνώσεις
σχετικά με τη δίαιτα και τη διατροφή και 
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τη σχέση τους με την υγεία. Προκειμένου 
να ορίσει τα κριτήρια η Επιτροπή ζητεί 
από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
ασφάλεια των τροφίμων να της παράσχει 
κατάλληλη επιστημονική γνωμοδότηση
εντός δώδεκα μηνών.

Αιτιολόγηση

Θα έπρεπε να επιτρέπονται πρόσθετες μορφές έκφρασης των πληροφοριών διατροφής. Αυτές οι 
μορφές έκφρασης όμως θα έπρεπε να αποφασίζονται σε κοινοτικό επίπεδο. 

Τροπολογία 70

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Οι ενδείξεις σύμφωνα με το άρθρο 31 
παράγραφοι 1 και 2 σχετικά με τη 
διατροφική επισήμανση πρέπει να 
εμφανίζονται στο σύνολό τους στο ίδιο
οπτικό πεδίο σε ένα μέρος υπό μορφή 
πίνακα. Τα υποχρεωτικά στοιχεία
παρουσιάζονται με την ακόλουθη σειρά: 
ενέργεια, πρωτεΐνες, ενέργεια, λιπαρά, 
κορεσμένα λιπαρά, τεχνητά trans-λιπαρά 
οξέα, υδατάνθρακες με ειδική αναφορά 
στα φυσικά και τα προστιθέμενα
σάκχαρα, ίνες και αλάτι. Πρόσθετες 
προαιρετικές ενδείξεις αναγράφονται με 
τη σειρά που ορίζεται στο παράρτημα 
XIII.

Τροπολογία 71

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Η υποχρεωτική επισήμανση του 
ενεργειακού περιεχομένου, σύμφωνα με 
το άρθρο 29, παράγραφος 1, στοιχείο α, 
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και το παράρτημα ΧΙ, μέρος Β, επιπλέον 
της παρουσίασης σύμφωνα με το άρθρο 
34, παράγραφος 1, που εκφράζεται σε 
kcal ανά 100g/ml και ενδεχομένως ανά 
μερίδα, σύμφωνα με το άρθρο 31, 
παράγραφος 2, εμφανίζεται στο κάτω 
δεξιό μέρος στην εμπρόσθια όψη της 
συσκευασίας.

Τροπολογία 72

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Όταν η διατροφική δήλωση για τα 
τρόφιμα που αναφέρονται στο 
Παράρτημα IV είναι υποχρεωτική λόγω 
ισχυρισμών που αφορούν τη διατροφή ή 
την υγεία, η διατροφική δήλωση δεν 
απαιτείται να εμφανίζεται στο κύριο 
οπτικό πεδίο.

Αιτιολόγηση

In Anhang IV aufgeführte Lebensmittel sind von der vorgeschriebenen Nährwertdeklaration 
ausgenommen, da sie nicht signifikante Mengen von Nährstoffen enthalten. Nach Artikel 7 der 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 und Artikel 17 Absatz 3 des gegenwärtigen Entwurfes sind 
jedoch alle – auch die in Anhang IV aufgeführten – Lebensmittel zu einer 
Nährwertdeklaration verpflichtet, wenn sie eine nährwert- oder gesundheitsbezogene Angabe 
machen. Wenn Lebensmittel, die in Anhang IV aufgeführt werden, eine nährwert- oder 
gesundheitsbezogene Angabe machen, sollten sie deshalb von der Verpflichtung, dass sich die 
Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld befinden muss, ausgenommen werden.

Τροπολογία 73

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στα 
τρόφιμα που καθορίζονται στην οδηγία 
αριθ. 89/398/ΕΟΚ, καθώς και στις ειδικές 
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οδηγίες που αναφέρονται στο άρθρο 4, 
παράγραφος 1, της οδηγίας αυτής.

Αιτιολόγηση

PARNUTS foods such as infant formulae, follow-on formulae, complementary foods for 
infants and young children and dietary foods for special medical purposes falling under 
Council Directive 2009/39/EC are specifically formulated to meet the particular nutritional 
needs of their target population. The requirement to include a nutrition declaration on the 
basis of Article 9.1(l) of the proposed regulation is not in line with the use of these products. 
Furthermore, limited nutrition information in the principal field of vision on PARNUTS foods 
may present the products in a misleading way, prompting vulnerable consumer groups to 
choose other products believed to be nutritionally superior.

Τροπολογία 74

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 5 – εισαγωγή 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

5. Γραφικά σχήματα ή σύμβολα για την 
παρουσίαση της διατροφικής δήλωσης 
μπορούν να χρησιμοποιούνται, υπό τον 
όρον ότι τηρούνται οι ακόλουθες βασικές 
απαιτήσεις:

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να εναρμονισθούν τα διατροφικά σύμβολα σε ευρωπαϊκό επίπεδο προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων. 

Τροπολογία 75

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν πληροφορίες για τα τρόφιμα που 
καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό 
παρέχονται σε εθελοντική βάση, τηρούν 
τις σχετικές ειδικές απαιτήσεις που 

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

Αιτιολόγηση

Εάν οι πληροφορίες για τα τρόφιμα οι οποίες παρέχονται σε εθελοντική βάση απαιτείται να 
αναγράφονται με τον ίδιο τρόπο όπως και στα προϊόντα για τα οποία η αναγραφή είναι 
υποχρεωτική, είναι πολύ πιθανό οι παραγωγοί να σταματήσουν να τις παρέχουν εθελοντικά. Ως 
εκ τούτου, η πρόταση αυτή θα έχει ως συνέπεια να λαμβάνουν οι καταναλωτές λιγότερες 
πληροφορίες από ό, τι λαμβάνουν σήμερα. 

Τροπολογία 76

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 1 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 
1, επιτρέπεται να εξακολουθούν να 
αναφέρονται περαιτέρω προαιρετικές 
διατροφικές πληροφορίες για ορισμένες 
στοχοθετημένες ομάδες, όπως π.χ. 
παιδιά, στο βαθμό που οι εν λόγω ειδικές 
τιμές αναφοράς είναι επιστημονικά 
τεκμηριωμένες, δεν παραπλανούν τον 
καταναλωτή και είναι σύμφωνες με τους 
γενικούς όρους που καθορίζονται στον 
παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Οι τιμές αναφοράς που καθορίζονται στο Παράρτημα XI Β αφορούν το μέσο όρο των ενήλικων 
ατόμων. Τιμές αναφοράς που αποκλίνουν από αυτές, για προϊόντα που αφορούν μία ειδικότερη 
ομάδα στόχο, π.χ. παιδιά, οι οποίες έχουν ήδη εισαχθεί από τη βιομηχανία και οι οποίες έχουν 
τεκμηριωθεί από επιστημονικής απόψεως θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι αποδεκτές ως 
πρόσθετη πληροφορία. 

Τροπολογία 77

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

σύμφωνα με ειδική κοινοτική νομοθεσία, 
ιδίως τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 509/2006 
του Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 2006 
για τα γεωργικά προϊόντα και τα τρόφιμα 
που χαρακτηρίζονται ως εγγυημένα 
παραδοσιακά ιδιότυπα προϊόντα , τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 της 20ής 
Μαρτίου 2006 για την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων και των 
ονομασιών προέλευσης για τα γεωργικά 
προϊόντα και τα τρόφιμα2, τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 491/2009 του Συμβουλίου, της 
25ης Μαΐου 2009, σχετικά με την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1234/2007 για τη θέσπιση κοινής 
οργάνωσης των γεωργικών αγορών και 
ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά 
προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ)3, τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 110/2008 και τον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91, ισχύουν 
οι παράγραφοι 3 και 4 όταν η χώρα 
καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης ενός 
τροφίμου αναφέρεται ώστε να 
πληροφορούνται οι καταναλωτές ότι το 
τρόφιμο προέρχεται από μια συγκεκριμένη 
χώρα ή τόπο.
1 ΕΕ L 93 της 31.3.2006, σελ. 1.
2 ΕΕ L 93 της 31.3.2006 , σελ. 12.

3 EE L 154 της 17.6.2009, σελ. 1.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα για την εφαρμογή του κανονισμού, είναι 
απαραίτητο να αναφέρεται η ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά τις ονομασίες 
προέλευσης των γεωργικών προϊόντων.

Τροπολογία 78

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 2 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
πλήρης ιχνηλασιμότητα του τροφίμου 
"από το αγρόκτημα στο πιάτο", το 
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σύστημα επισήμανσης επιτρέπει να 
εντοπίζεται τόσο η χώρα καταγωγής του 
όσο και ο αρχικός παραγωγός. Ωστόσο, ο 
κανόνας αυτός δεν εφαρμόζεται σε 
προϊόντα για τα οποία δεν είναι δυνατόν 
να εντοπιστεί ο αρχικός παραγωγός, όπως 
στην περίπτωση του γάλακτος.

Τροπολογία 79

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 35 της πρότασης της Επιτροπής δημιουργεί υπερβολικές περιπλοκές στην διαχείριση 
των επιχειρήσεων. 

Τροπολογία 80

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 5 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικούς 
κανόνες για την εφαρμογή της 
παραγράφου 3. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 

διαγράφεται
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κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 81

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Όσον αφορά το ουίσκι, πρέπει να 
αναγράφεται πάντα η χώρα καταγωγής 
και μάλιστα εντός του κύριου οπτικού 
πεδίου. Εάν το ουίσκι είναι προϊόν 
περισσοτέρων από μίας χώρας, 
αναγράφεται το όνομα κάθε μίας από 
αυτές.

Αιτιολόγηση

Αποτελεί παράδοση, το ουίσκι που πωλείται στην ΕΕ να φέρει επισήμανση της χώρας 
καταγωγής του, και η πληροφορία αυτή έχει μεγάλη σημασία για τους καταναλωτές. Ορισμένα 
ουίσκι που δεν φέρουν επισήμανση της χώρας καταγωγής χρησιμοποιούν άλλες ενδείξεις που 
υποδεικνύουν ότι προέρχονται από μία από τις κύριες χώρες παραγωγής ουίσκι ενώ στην 
πραγματικότητα αυτό δεν ισχύει. Για αυτό το λόγο είναι σκόπιμο, τα ουίσκι που παράγονται 
στην ΕΕ να αναγράφουν πάντα τη χώρα καταγωγής τους, έτσι ώστε να μην παραπλανάται ο 
καταναλωτής.

Τροπολογία 82

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 35 – παράγραφος 6 
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

6. Η Επιτροπή θεσπίζει εκτελεστικούς 
κανόνες σχετικά με τους όρους και τα 
κριτήρια χρήσης των ενδείξεων που 
παρέχονται εθελοντικά. Τα μέτρα αυτά, 
που αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία 
που αναφέρεται στο άρθρο 290 της ΣΛΕΕ,
σε συνεννόηση με τους ενδιαφερομένους.

Τροπολογία 83

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο 6 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κεφάλαιο αυτό και οι διατάξεις του 
διαγράφονται.

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές διατάξεις αντιβαίνουν στην αρχή της εναρμόνισης και της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των αγαθών στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. 

Τροπολογία 84

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο VII

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Το κεφάλαιο αυτό και οι διατάξεις του 
διαγράφονται.

Αιτιολόγηση

Οι εθνικές διατάξεις αντιβαίνουν στην αρχή της εναρμόνισης και της ελεύθερης κυκλοφορίας 
των αγαθών στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. 
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Τροπολογία 85

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 51 α (νέο) 
Οδηγία 2001/110/ΕΚ
Άρθρο 2 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 51α
Τροπολογίες στην οδηγία 2001/110/ΕΚ

1. Το άρθρο 2, παράγραφος 4, στοιχείο a) 
της οδηγίας 2001/110/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 20ής Δεκεμβρίου 2001 σχετικά με το 
μέλι1, αντικαθίσταται από το εξής 
κείμενο:
"α) η χώρα ή οι χώρες καταγωγής όπου 
συγκομίστηκε το μέλι αναγράφονται στην 
επισήμανση. Εάν, ωστόσο, το μέλι 
προέρχεται από πλείονα του ενός κράτη 
μέλη ή τρίτη χώρα, η ένδειξη αυτή μπορεί 
να αντικαθίσταται από μία από τις 
κατωτέρω ενδείξεις, ανάλογα με την 
περίπτωση:
– "μείγμα μελιών από κράτη της ΕΕ",

– "μείγμα μελιών από κράτη εκτός ΕΕ".

Εάν το ποσοστό μελιού από κράτη ΕΕ 
υπερβαίνει εκείνο από κράτη εκτός ΕΕ:
– "μείγμα μελιών από κράτη ΕΕ και 
κράτη εκτός ΕΕ".
Εάν το ποσοστό μελιού από κράτη εκτός 
ΕΕ υπερβαίνει εκείνο από κράτη ΕΕ:
– "μείγμα μελιών από κράτη εκτός ΕΕ 
και κράτη ΕΕ".".
2. Στο άρθρο 2, παράγραφος 4, της 
οδηγίας 2001/110/ΕΚ προστίθεται το εξής 
σημείο:
"α α) Εάν το μέλι περιέχει μέλι που 
προέρχεται από τρίτη χώρα, πρέπει να 
εμφαίνεται το ποσοστό μελιού από το 
κράτος μέλος και το ποσοστό μελιού από 
την τρίτη χώρα.".
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1 ΕΕ L 10 της 2.1.2002, σελ. 47."

Αιτιολόγηση

Οι εν ισχύι κανόνες δεν διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές θα λαμβάνουν τις δέουσες 
πληροφορίες και μπορεί στην πράξη να τους παραπλανούν. Ακόμη κι αν το μέλι περιέχει 
ελάχιστη ποσότητα μελιού από κράτη ΕΕ (5% επί παραδείγματι), θα πρέπει να αναφέρεται στην 
επισήμανση η ένδειξη "μείγμα μελιών από κράτη ΕΕ και κράτη εκτός ΕΕ".

Τροπολογία 86

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 53 – παράγραφος 3 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Τα άρθρα 29 έως 34 εφαρμόζονται από 
[την πρώτη ημέρα του πρώτου μήνα που 
ακολουθεί τα 3 χρόνια από την έναρξη 
ισχύος], εκτός από την περίπτωση 
τροφίμων που έχουν επισημανθεί από τους 
υπεύθυνους επιχειρήσεων τροφίμων οι 
οποίες, κατά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος, διαθέτουν λιγότερους από 50
εργαζομένους και συνολικό ετήσιο κύκλο 
εργασιών ή/και ετήσιο ισολογισμό που δεν 
υπερβαίνει τα 10.000.000 ευρώ, όπου 
εφαρμόζονται από [την πρώτη ημέρα του 
μήνα που ακολουθεί τα 5 χρόνια από την 
έναρξη ισχύος].

Τα τρόφιμα που διατίθενται στην αγορά ή 
επισημαίνονται πριν από [ημερομηνία 
έναρξης ισχύος] τα οποία δεν 
συμμορφώνονται προς τον παρόντα 
κανονισμό μπορούν να διατίθενται στην 
αγορά μέχρι την ημερομηνία ελάχιστης 
διατηρησιμότητάς τους ή την τελική 
ημερομηνία χρήσης τους.

Τροπολογία 87
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο β – περίπτωση 2 α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– φυσικά σάκχαρα,

Τροπολογία 88

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο β – περίπτωση 2 β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– πρόσθετα σάκχαρα,

Τροπολογία 89

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο β – περίπτωση 2 γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– κορεσμένα λιπαρά οξέα,

Τροπολογία 90

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο β – περίπτωση 2 δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– trans-λιπαρά οξέα,

Τροπολογία 91

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο β – 3η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– ίνες, διαγράφεται
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Τροπολογία 92

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 1 – στοιχείο β – 4η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– πρωτεΐνες, διαγράφεται

Τροπολογία 93

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 4 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. "trans-λιπαρά": Ως "trans-λιπαρά" 
νοούνται τα λιπαρά οξέα με τουλάχιστον 
ένα μη συνδυασμένο (δηλαδή 
διακοπτόμενο από τουλάχιστον μία ομάδα 
μεθυλενίου) διπλό δεσμό άνθρακα-
άνθρακα στη διάταξη trans.

4. "trans-λιπαρά": "trans-λιπαρά": τα 
λιπαρά οξέα με τουλάχιστον έναν μη 
συνδυασμένο (δηλαδή διακοπτόμενο από 
τουλάχιστον μία ομάδα μεθυλενίου) διπλό 
δεσμό άνθρακα-άνθρακα στη διάταξη 
trans, εξαιρουμένων των trans-λιπαρών 
οξέων φυσικής προέλευσης από 
μηρυκαστικά·

Τροπολογία 94

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8α. "φυσικά σάκχαρα": μονοσακχαρίτες 
και δισακχαρίτες που ενυπάρχουν στα 
τρόφιμα·

Τροπολογία 95

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – παράγραφος 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

8β. "πρόσθετα σάκχαρα": 
μονοσακχαρίτες και δισακχαρίτες που 
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χρησιμοποιούνται για τις γλυκαντικές 
τους ιδιότητες·

Τροπολογία 96

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα Ι – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

10. "πρωτεΐνες": η περιεκτικότητα σε 
πρωτεΐνες υπολογιζόμενη με τον τύπο: 
πρωτεΐνη = ολικό άζωτο κατά Kjeldahl × 
6,25 και, στην περίπτωση της πρωτεΐνης 
γάλακτος, × 6,38·

Αιτιολόγηση

Κατ' αντιστοιχία προς το Διεθνή Κώδικα Τυποποίησης 1 – 1985 για τη Γενική Τυποποίηση της 
Επισήμανσης Προσυσκευασμένων Τροφίμων, τον οποίο έχει αποδεχθεί η Επιτροπή.

Τροπολογία 97

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – σημείο 13 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

13. "κύριο οπτικό πεδίο": το οπτικό 
πεδίο που είναι πιθανότερο να εκτίθεται ή 
να είναι ορατό υπό κανονικές ή συνήθεις 
συνθήκες πώλησης ή χρήσης.

διαγράφεται

Τροπολογία 98

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

δ) σιτηρά που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή αποσταγμάτων ή αιθυλικής 
αλκοόλης γεωργικής προέλευσης για 
οινοπνευματώδη ποτά και άλλα ποτά με 
περιεκτικότητα σε οινόπνευμα 

δ) σιτηρά που χρησιμοποιούνται για την 
παραγωγή αλκοολούχων αποσταγμάτων.
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μεγαλύτερη από 1,2% κατ’ όγκον.

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση είναι απαραίτητη, για να γίνει πιο ρητή η εξαίρεση και να ευθυγραμμιστεί με τη 
Γνωμοδότηση της EFSA (Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων). Η αρχική 
διατύπωση μπορούσε να οδηγήσει στο να επισημανθούν προϊόντα ως αλλεργιογόνα τη στιγμή 
που, όπως δείχνει η Γνωμοδότηση της EFSA, δεν περιέχουν καμία αλλεργιογόνο ουσία. Η 
Επιτροπή συμφωνεί ότι η τρέχουσα διατύπωση χρειάζεται τροποποίηση ώστε να μην 
αποπροσανατολίζονται οι ευπαθείς καταναλωτές.

Τροπολογία 99

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 7 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

α) ορό γάλακτος που χρησιμοποιείται για 
την παραγωγή αλκοολούχων
αποσταγμάτων.

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση είναι απαραίτητη, για να γίνει πιο ρητή η εξαίρεση και να ευθυγραμμιστεί με τη 
Γνωμοδότηση της EFSA (Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων). Η αρχική 
διατύπωση μπορούσε να οδηγήσει στο να επισημανθούν προϊόντα ως αλλεργιογόνα τη στιγμή 
που, όπως δείχνει η Γνωμοδότηση της EFSA, δεν περιέχουν καμία αλλεργιογόνο ουσία. Η 
Επιτροπή συμφωνεί ότι η τρέχουσα διατύπωση χρειάζεται τροποποίηση ώστε να μην 
αποπροσανατολίζονται οι ευπαθείς καταναλωτές.

Τροπολογία 100

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙΙ – σημείο 8 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

α) καρπούς με κέλυφος που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
αποσταγμάτων ή αιθυλικής αλκοόλης 
γεωργικής προέλευσης για 
οινοπνευματώδη ποτά και άλλα ποτά με 

α) καρπούς με κέλυφος που 
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή 
αλκοολούχων αποσταγμάτων.
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περιεκτικότητα σε οινόπνευμα 
μεγαλύτερη από 1,2% κατ’ όγκο.

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση είναι απαραίτητη, για να γίνει πιο ρητή η εξαίρεση και να ευθυγραμμιστεί με τη 
Γνωμοδότηση της EFSA (Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων). Η αρχική 
διατύπωση μπορούσε να οδηγήσει στο να επισημανθούν προϊόντα ως αλλεργιογόνα τη στιγμή 
που, όπως δείχνει η Γνωμοδότηση της EFSA, δεν περιέχουν καμία αλλεργιογόνο ουσία. Η 
Επιτροπή συμφωνεί ότι η τρέχουσα διατύπωση χρειάζεται τροποποίηση ώστε να μην 
αποπροσανατολίζονται οι ευπαθείς καταναλωτές.

Τροπολογία 101

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα III – Τίτλος 5 α (νέος) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΤΥΠΟΣ Η 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΟΥ

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

5 Α. ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ 
ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΦΥΤΟΣΤΕΡΟΛΕΣ, 
ΦΥΤΟΣΤΕΡΟΛΕΣΤΕΡΣ, ΦΥΤΟΣΤΑΝΟΛΕΣ Ή 
ΦΥΤΟΣΤΑΝΟΛΕΣΤΕΡΕΣ
Τρόφιμα που 
περιέχουν 
συστατικά 
παραγόμενα από 
γενετικώς 
τροποποιημένους 
οργανισμούς

"Συστατικά τροφίμων 
παραγόμενα από 
γενετικώς 
τροποποιημένους 
οργανισμούς"

Τροπολογία 102

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΙV – 2η περίπτωση 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

– μεταποιημένα προϊόντα που η μόνη 
επεξεργασία στην οποία υποβλήθηκαν 
είναι το κάπνισμα ή η ωρίμανση, καθώς 
και τα αποξηραμένα φρούτα και 



PE430.537v02-00 58/67 AD\801217EL.doc

EL

μία κατηγορία συστατικών· λαχανικά, όπως τα δαμάσκηνα ή τα 
βερίκοκα που υποβλήθηκαν σε 
αποξήρανση, ενδεχομένως 
ακολουθούμενη από επανυδάτωση με 
προσθήκη ύδατος, και τα οποία περιέχουν 
ένα μόνον συστατικό ή μία κατηγορία 
συστατικών·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αφορά φρούτα σαν τα δαμάσκηνα (ένα μόνο συστατικό) που υφίστανται 
αποξήρανση προκειμένου να συντηρηθούν και στα οποία μπορεί να προστίθεται νερό.

Τροπολογία 103

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – 4η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– βότανα, μπαχαρικά ή μίγματα αυτών· – βότανα, αρτύματα, μπαχαρικά ή μίγματα 
αυτών·

Τροπολογία 104

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – 18η περίπτωση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

– τρόφιμα που παραδίδονται απευθείας 
από μικρές επιχειρήσεις σε μικρές 
ποσότητες από επιχειρήσεις στον τελικό 
καταναλωτή ή σε τοπικά καταστήματα 
λιανικής πώλησης που προμηθεύουν 
άμεσα τον τελικό καταναλωτή·

Τροπολογία 105

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – περίπτωση 19 α (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τσίχλα·
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Τροπολογία 106

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – περίπτωση 19 β (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– τα τρόφιμα ποσότητας κάτω των 5g/ml·

Τροπολογία 107

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – περίπτωση 19 γ (νέα) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– υάλινες φιάλες οι οποίες φέρουν 
ανεξίτηλη ένδειξη.

Τροπολογία 108

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Μέρος Β – παράγραφος 1 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η ονομασία του τροφίμου περιλαμβάνει 
ή συνοδεύεται από ενδείξεις της φυσικής 
κατάστασης του τροφίμου ή της ειδικής 
επεξεργασίας που έχει υποστεί 
(παραδείγματος χάριν: σε σκόνη, 
λυοφιλιωμένο, βαθείας/ταχείας κατάψυξης, 
συμπυκνωμένο, καπνιστό) σε κάθε 
περίπτωση που η παράλειψη αυτής της 
πληροφορίας θα μπορούσε να 
παραπλανήσει τον αγοραστή.

1. Η ονομασία του τροφίμου περιλαμβάνει 
ή συνοδεύεται από ενδείξεις της φυσικής 
κατάστασης του τροφίμου ή της ειδικής 
επεξεργασίας που έχει υποστεί 
(παραδείγματος χάριν: σε σκόνη, 
επανακατάψυξης, λυοφιλιωμένο, 
βαθείας/ταχείας κατάψυξης, 
συμπυκνωμένο, καπνιστό) σε κάθε 
περίπτωση που η παράλειψη αυτής της 
πληροφορίας θα μπορούσε να 
παραπλανήσει τον αγοραστή.

Τροπολογία 109

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Μέρος Γα (νέο)
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Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ΜΕΡΟΣ ΓΑ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ "ΜΕΛΙ"
Χρήση της λέξης "μέλι" ή των όρων 
"που περιέχει μέλι» ή "από μέλι" στον 
προσδιορισμό του προϊόντος, ή σε 
οιοδήποτε γραφικό ή μη γραφικό στοιχείο 
που υποδεικνύει ότι το προϊόν περιέχει 
μέλι, μπορεί να γίνεται μόνον εάν 
τουλάχιστον 50 τοις εκατό της 
περιεκτικότητας του προϊόντος σε 
σάκχαρα προέρχεται από μέλι.

Τροπολογία 110

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – Μέρος Γβ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μέρος Γβ – ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, 
ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΕΝΟΣ ΑΛΛΟΥ ΤΡΟΦΙΜΟΥ 
Τρόφιμα τα οποία έχουν την εμφάνιση 
άλλου τροφίμου ή των οποίων ένα 
συστατικό έχει αντικατασταθεί από 
προϊόν απομίμησης επισημαίνονται ως 
εξής:
Απόκλιση από 
άποψη τύπου, 
ποιότητας και 
σύνθεσης

Ονομασία
πώλησης

Σε σχέση με το 
τυρί, πλήρης ή 
μερική 
αντικατάσταση 
των λιπαρών 
ουσιών του 
γάλακτος από 
φυτικά λίπη

"Απομίμηση 
τυριού"

Σε σύγκριση με 
το ζαμπόν,
τροποποιημένη 

"Απομίμηση 
προϊόντος 
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σύνθεση με τη 
χρήση 
μικρότερων 
συστατικών με 
σημαντικά 
μειωμένο 
ποσοστό κρέατος

ζαμπόν"

Αιτιολόγηση

Σε προϊόντα απομίμησης τυριού και ζαμπόν υφίσταται η πιθανότητα η ένδειξη των συστατικών 
του προϊόντος να μην επιτρέπει να γίνει άμεσα αντιληπτό ότι πρόκειται για προϊόν 
υποκατάστασης. Μία διευκρίνιση της ονομασίας θα διασαφηνίσει τη συγκεκριμένη κατάσταση, 
θα λύσει τις υφιστάμενες δυσκολίες και ως εκ τούτου θα επιτρέψει στον καταναλωτή να 
αναγνωρίσει άμεσα για ποιο είδος προϊόντος πρόκειται.

Τροπολογία 111

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙ – Μέρος Β – σημείο 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο προσδιορισμός "υδρογονωμένο" πρέπει 
να συνοδεύει την ένδειξη υδρογονωμένου 
ελαίου, εκτός αν η ποσότητα 
κεκορεσμένων και trans-λιπαρών 
περιλαμβάνεται στη διατροφική δήλωση.

Ο προσδιορισμός "υδρογονωμένο" πρέπει 
να συνοδεύει την ένδειξη υδρογονωμένου 
ελαίου.

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές συνηθίζουν να ψάχνουν στον κατάλογο συστατικών τον όρο "υδρογονωμένο 
έλαιο", ώστε να επαληθεύσουν την παρουσία τεχνητών trans-λιπαρών.

Τροπολογία 112

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙ – Μέρος Β – σημείο 2 –στήλη 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ο προσδιορισμός "υδρογονωμένο" πρέπει 
να συνοδεύει την ένδειξη υδρογονωμένης 
λιπαρής ουσίας, εκτός αν η ποσότητα 
κεκορεσμένων και trans-λιπαρών 
περιλαμβάνεται στη διατροφική δήλωση.

Ο προσδιορισμός "υδρογονωμένο" πρέπει 
να συνοδεύει την ένδειξη υδρογονωμένης 
λιπαρής ουσίας.
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Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές συνηθίζουν να ψάχνουν στον κατάλογο συστατικών τον όρο "υδρογονωμένη 
λιπαρή ουσία", ώστε να επαληθεύσουν την παρουσία τεχνητών trans-λιπαρών.

Τροπολογία 113

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙ – Μέρος Β – σημείο 17 –στήλη 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

17. Σκελετικοί μύες θηλαστικών και 
πτηνών που κρίνονται κατάλληλοι για 
ανθρώπινη κατανάλωση με φυσικά 
προσφυόμενο ιστό, όταν η συνολική 
περιεκτικότητα λιπαρών και συνδετικού 
ιστού δεν υπερβαίνει τις τιμές που 
αναφέρονται παρακάτω και όταν το κρέας 
αποτελεί συστατικό άλλου τροφίμου. Το 
κρέας το οποίο αφαιρείται από οστά που 
φέρουν σάρκα με μηχανικά μέσα και το 
οποίο δεν καλύπτεται από τον ευρωπαϊκό 
ορισμό περί μηχανικώς διαχωρισμένου 
κρέατος κατά την έννοια του κανονισμού 
853/2004 για τον καθορισμό ειδικών 
κανόνων υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής 
προέλευσης, περιλαμβάνεται στον 
παρόντα ορισμό1.
1 ΕΕ L 139 της 30.4.2004, σελ. 55.

Αιτιολόγηση

Ως προς τον ορισμό του μηχανικώς διαχωρισμένου κρέατος (MSM), το προϊόν που παράγεται 
με τη λεγόμενη "τεχνολογία Baader"(χοντροκομμένο κρέας), είναι κρέας. Τα πορίσματα του 
Ερευνητικού Προγράμματος Histalim 2007 της ΕΕ έδειξαν σαφώς ότι από οργανοληπτική 
άποψη, από άποψη σύνθεσης και από μικροβιολογική άποψη, δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε 
αυτού του είδους το κρέας και στο αλεσμένο κρέας.

Τροπολογία 114
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VΙΙΙ – σημείο 5 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Τροπολογία 115

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Βιταμίνη A (μg) 800 Βιταμίνη A (μg) 800

Βιταμίνη D (μg) 5 Βιταμίνη D (μg) 5
Βιταμίνη E (mg) 10 Βιταμίνη E (mg) 12

Βιταμίνη K (μg) 75 
Βιταμίνη C (mg) 60 Βιταμίνη C (mg) 80
Θειαμίνη (mg) 1,4 Θειαμίνη (mg) 1,1
Ριβοφλαβίνη (mg) 1,6 Ριβοφλαβίνη (mg) 1,4
Νιασίνη (mg) 18 Νιασίνη (mg) 16
Βιταμίνη B6 (mg) 2 Βιταμίνη B6 (mg) 1,4
Φολικό οξύ (μg) 200 Φολικό οξύ (μg) 200
Βιταμίνη B12 (μg) 1 Βιταμίνη B12 (μg) 2,5
Βιοτίνη (mg) 0,15 Βιοτίνη (mg) 50
Παντοθενικό οξύ (mg) 6 Παντοθενικό οξύ (mg) 6

Ασβέστιο (mg) 800 Ασβέστιο (mg) 800

Κάλιο (mg) 2000 
Χλώριο (mg) 800

Φωσφόρος (mg) 800 Φωσφόρος (mg) 700
Σίδηρος (mg) 14 Σίδηρος (mg) 14 
Μαγνήσιο (mg) 300 Μαγνήσιο (mg) 375
Ψευδάργυρος (mg) 15 Ψευδάργυρος (mg) 10
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Χαλκός (mg) 1 
Μαγγάνιο (mg) 2 
Φθόριο (mg) 3,5
Σελήνιο (mg) 55 
Χρώμιο (mg)  40 
Μολυβδαίνιο (mg) 50 

Ιώδιο (μg) 150 Ιώδιο (μg) 150

Αιτιολόγηση

Ο νέος κανονισμός πρέπει να λαμβάνει υπόψη την οδηγία 2008/100 σχετικά με τη διατροφική 
επισήμανση των τροφίμων, όσον αφορά τις συνιστώμενες ημερήσιες τροφικές δόσεις, τους 
συντελεστές μετατροπής σε ενέργεια και τους ορισμούς, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη 
Εφημερίδα στις 28 Οκτωβρίου 2008. Ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει λοιπόν να 
αντικατασταθεί ο πίνακας "Βιταμίνες και μέταλλα που μπορούν να αναφέρονται και οι 
συνιστώμενες ημερήσιες δόσεις τους (RDA)" που προτείνει η Επιτροπή από τον πίνακα της 
οδηγίας 2008/100 χάριν σεβασμού της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τροπολογία 116

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI – Μέρος Α – παράγραφος 2 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Κατά κανόνα, η ποσότητα που θα 
λαμβάνεται υπόψη για να καθοριστούν οι 
σημαντικές ποσότητες αντιστοιχεί:

- το 15 % της συνιστώμενης ημερήσιας
δόσης (ΣΗΔ) ανά 100 g στερεών ή ανά 
συσκευασία, εάν αυτή περιέχει μία μόνο 
μερίδα, ή

- το 7,5% της ΣΗΔ ανά 100 ml υγρών, ή
- το 5% της ΣΗΔ ανά 100 kcal (12% της 
ΣΗΔ 1 MJ), ή
- ποσότητα προβλεπόμενη στο πλαίσιο 
των εξαιρέσεων που επιτρέπονται 
δυνάμει του άρθρου 6 του κανονισμού 
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(ΕΚ) αριθ. 1925/2006.
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Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΧΙ – Μέρος Β – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Προσλαμβανόμενες ποσότητες αναφοράς 
για ενέργεια και επιλεγμένες θρεπτικές 
ουσίες εκτός των βιταμινών και των 
μετάλλων (ενήλικες) 

Προσλαμβανόμενες ποσότητες αναφοράς 
για ενέργεια και επιλεγμένες θρεπτικές 
ουσίες εκτός των βιταμινών και των 
μετάλλων (ενήλικες)1

____________________

1 Οι προσλαμβανόμενες ποσότητες αναφοράς 
είναι ενδεικτικές· θα καθοριστούν 
λεπτομερέστερα από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων.

Αιτιολόγηση

Οι προσλαμβανόμενες ποσότητες αναφοράς είναι ενδεικτικές· θα καθοριστούν λεπτομερέστερα 
από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων.

Τροπολογία 118

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI – Μέρος Β – πίνακας – γραμμή 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενέργεια ή θρεπτική ουσία Ποσότητα 
αναφοράς

Μονοακόρεστα 34 g

Τροπολογία 119

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI – Μέρος Β – πίνακας – γραμμή 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενέργεια ή θρεπτική ουσία Ποσότητα 
αναφοράς
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Πολυακόρεστα 16 g

Τροπολογία 120

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI – Μέρος Β – πίνακας – γραμμή 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενέργεια ή θρεπτική ουσία Ποσότητα 
αναφοράς

Ωμέγα -6 trans-λιπαρά οξέα 14 g

Τροπολογία 121

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα XI – Μέρος Β – πίνακας – γραμμή 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ενέργεια ή θρεπτική ουσία Ποσότητα 
αναφοράς

Ωμέγα -3 trans-λιπαρά οξέα 2,2 g
- ALA 2,0 g
- EPA/DHA 0,2 g

Τροπολογία 122

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα ΧΙΙΙ – Μέρος Α – πίνακας – γραμμή 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

— ενέργεια kJ και kcal — ενέργεια kcal
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