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Τροπολογία 202
Elena Oana Antonescu

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20a) Για ορισμένα τρόφιμα αναφέρεται 
ότι η κατανάλωσή τους έχει ορισμένες 
θετικές επιδράσεις στην υγεία. Τα 
στοιχεία αυτά πρέπει να είναι μετρήσιμα 
και να μπορούν να πιστοποιούνται.

Or. ro

Αιτιολόγηση

Για ορισμένα προϊόντα που τίθενται στην αγορά τροφίμων (λ.χ. νιφάδες δημητριακών) 
διατυπώνεται ο ισχυρισμός ότι η μακροπρόθεσμη κατανάλωσή τους συμβάλλει στην απώλεια 
βάρους.  Εάν παρέχονται τέτοιες πληροφορίες για ένα τρόφιμο για λόγους εμπορίας, ενδέχεται 
να εξαπατούνται οι καταναλωτές. Πρέπει συνήθως να προβλέπεται από το νομοθέτη ότι τα 
στοιχεία αυτά θα πρέπει να παρέχονται σε πρόγραμμα δίαιτας στο οποίο θα αναφέρεται κάτω 
από ποιες συνθήκες θα επιτυγχάνονται τα αποτελέσματα αυτά.

Τροπολογία 203
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Προκειμένου να εμποδιστεί ο 
κατακερματισμός των κανόνων σχετικά με 
την ευθύνη των υπευθύνων των 
επιχειρήσεων τροφίμων όσον αφορά την 
παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα, είναι 
σκόπιμο να αποσαφηνιστούν οι ευθύνες 
των υπευθύνων των επιχειρήσεων 
τροφίμων στον τομέα αυτό. (22)

(21) Προκειμένου να εμποδιστεί ο 
κατακερματισμός των κανόνων σχετικά με 
την ευθύνη των υπευθύνων των 
επιχειρήσεων τροφίμων στην περίπτωση 
εσφαλμένων παραπλανητικών ή 
ελλειπουσών πληροφοριών για τα τρόφιμα 
πρέπει να καθορισθούν σαφώς οι ευθύνες 
των υπευθύνων των επιχειρήσεων 
τροφίμων στον τομέα αυτό. Εν 
προκειμένω θα πρέπει οι θεσπισθείσες 
ρυθμίσεις του κανονισμού (ΕΚ) 767/2009 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 
σχετικά με τη θέση σε κυκλοφορία και 
την χρησιμοποίηση κτηνοτροφών1 να
χρησιμεύσουν ως κατευθυντήριες 
γραμμές.
-----

1 ΕΕ L 229 της 1.9.2009, σ. 1.

Or. de

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφαλείας δικαίου για τους εμπλεκόμενους φορείς είναι απαραίτητος ο σαφής 
καθορισμός των υποχρεώσεών τους. Στόχος είναι να μην ζητούνται ευθύνες από εμπορικές 
επιχειρήσεις για περιστάσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο ευθύνης ή επιρροής τους. Η 
απόφαση στην υπόθεση "Lidl-Italia" ενώπιον του ΔΕΚ τονίζει την ανεπαρκή ασφάλεια δικαίου 
των εμπόρων τροφίμων στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τροπολογία 204
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Οποιαδήποτε αλλαγή στον κατάλογο των υποχρεωτικών απαιτήσεων επισήμανσης έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στην 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, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ότι η 
διαδικασία θα είναι διαφανής και ότι όλα τα μέρη θα είναι σε θέση να εκφράζουν τις απόψεις 
τους.

Τροπολογία 205
Elena Oana Antonescu

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Ορισμένα συστατικά ή άλλες ουσίες, 
όταν χρησιμοποιούνται στην παραγωγή 
τροφίμων και εξακολουθούν να υπάρχουν, 
προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες στους 
καταναλωτές, και ορισμένες από τις εν 
λόγω αλλεργίες ή δυσανεξίες συνιστούν 
κίνδυνο για την υγεία των εμπλεκόμενων 
καταναλωτών. Είναι σημαντικό να 
δίνονται πληροφορίες σχετικά με την 
παρουσία προσθέτων στα τρόφιμα, 
βοηθητικών μέσων τεχνικής επεξεργασίας 
και άλλων ουσιών με αλλεργιογόνο δράση, 
έτσι ώστε οι καταναλωτές που πάσχουν 
από τροφικές αλλεργίες ή δυσανεξίες να 
μπορούν, ενημερωμένοι, να κάνουν 
ασφαλείς επιλογές.

(24) Ορισμένα συστατικά ή άλλες ουσίες, 
όταν χρησιμοποιούνται στην παραγωγή 
τροφίμων και εξακολουθούν να υπάρχουν, 
προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες στους 
καταναλωτές, και ορισμένες από τις εν 
λόγω αλλεργίες ή δυσανεξίες συνιστούν 
κίνδυνο για την υγεία των εμπλεκόμενων 
καταναλωτών. Είναι σημαντικό να 
δίνονται πληροφορίες σχετικά με την 
παρουσία προσθέτων στα τρόφιμα, 
βοηθητικών μέσων τεχνικής επεξεργασίας 
και άλλων ουσιών με αλλεργιογόνο δράση 
ή ουσιών που αυξάνουν τον κίνδυνο 
εμφάνισης ασθενειών, έτσι ώστε οι 
καταναλωτές που πάσχουν από τροφικές 
αλλεργίες ή δυσανεξίες να μπορούν, 
ενημερωμένοι, να κάνουν ασφαλείς 
επιλογές.

Or. ro

Αιτιολόγηση

H κατανάλωση ορισμένων συστατικών, και ιδίως πρόσθετων ουσιών, αλλά και καταλοίπων 
που προκύπτουν κατά τη μεταποίηση ενός τροφίμου σε υψηλές συγκεντρώσεις μπορεί να 
συντελέσει στην αύξηση των κινδύνων για την εμφάνιση ασθενειών.
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Τροπολογία 206
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(24) Ορισμένα συστατικά ή άλλες ουσίες, 
όταν χρησιμοποιούνται στην παραγωγή 
τροφίμων και εξακολουθούν να υπάρχουν, 
προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες στους 
καταναλωτές, και ορισμένες από τις εν 
λόγω αλλεργίες ή δυσανεξίες συνιστούν 
κίνδυνο για την υγεία των εμπλεκόμενων 
καταναλωτών. Είναι σημαντικό να 
δίνονται πληροφορίες σχετικά με την 
παρουσία προσθέτων στα τρόφιμα, 
τεχνολογικών βοηθημάτων και άλλων 
ουσιών με αλλεργιογόνο δράση, έτσι ώστε 
οι καταναλωτές που πάσχουν από τροφικές 
αλλεργίες ή δυσανεξίες να μπορούν, 
ενημερωμένοι, να κάνουν ασφαλείς
επιλογές.

(24) Ορισμένα συστατικά ή άλλες ουσίες, 
όταν χρησιμοποιούνται στην παραγωγή 
τροφίμων και εξακολουθούν να υπάρχουν, 
μπορούν να προκαλέσουν αλλεργίες ή 
δυσανεξίες στους ανθρώπους ή συνιστούν 
κίνδυνο για την υγεία των εμπλεκόμενων 
καταναλωτών. Είναι σημαντικό κατά 
συνέπεια να δίνονται πληροφορίες σχετικά 
με την παρουσία προσθέτων στα τρόφιμα, 
βοηθητικών μέσων τεχνικής 
επεξεργασίας και άλλων ουσιών με 
επιστημονικά τεκμηριωμένη
αλλεργιογόνο δράση, έτσι ώστε οι 
καταναλωτές που πάσχουν από τροφικές 
αλλεργίες ή δυσανεξίες να μπορούν να 
κάνουν στοχοθετημένες επιλογές. Θα 
πρέπει επίσης να αναφέρονται ακόμη και 
τα ιχνοστοιχεία τέτοιων ουσιών ούτως 
ώστε τα άτομα που υποφέρουν από 
σοβαρές αλλεργίες να μπορούν να κάνουν 
ασφαλείς επιλογές. Προς το σκοπό αυτό 
πρέπει να εκπονούνται κοινοί κανόνες.

Or. sv

Τροπολογία 207
Holger Krahmer

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. 

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

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 μια δυσανάγνωστη 
πληροφορία 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 
λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως ο 
συνδυασμός της γραμματοσειράς, του 
χρώματος και της αντίθεσης.

Or. de

Τροπολογία 208
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 209
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 210
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. sv
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 211
Glenis Willmott and Nessa Childers

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Τροπολογία 212
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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 ο οίνος, 
σε αυτό το στάδιο, από την υποχρέωση 
αναγραφής καταλόγου των συστατικών 
του και να προβλεφθεί διατροφική δήλωση 
με εξαίρεση της ενέργειας. Η ενέργεια θα 
πρέπει να αναφέρεται ευανάγνωστα στην 
εμπρόσθια πλευρά του προϊόντος. Όσον 
αφορά τη μπίρα και τα οινοπνευματώδη 
όπως ορίζονται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] και 
προκειμένου να εξασφαλιστεί μια συνεπής 
προσέγγιση και συνοχή με τους όρους που 
έχουν θεσπιστεί για το κρασί, εφαρμόζεται 
το ίδιο είδος εξαιρέσεων. Εντούτοις, η 
Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση πέντε έτη 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, και μπορεί, αν χρειαστεί, να 
προτείνει ειδικές απαιτήσεις στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού.

Or. de

Αιτιολόγηση

Παρά την κατ' αρχήν εξαίρεση για το κρασί και τη μπίρα, θα πρέπει και σε αυτά τα 
οινοπνευματώδη ποτά να αναφέρεται πάντοτε η ενέργεια.
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Τροπολογία 213
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται
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κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/892 του Συμβουλίου, και 
προκειμένου να εξασφαλιστεί μια συνεπής 
προσέγγιση και συνοχή με τους όρους που 
έχουν θεσπιστεί για το κρασί, 
εφαρμόζεται το ίδιο είδος εξαιρέσεων. 
Εντούτοις, η Επιτροπή θα υποβάλει 
έκθεση πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, και μπορεί, αν 
χρειαστεί, να προτείνει ειδικές απαιτήσεις 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. 

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 214
Renate Sommer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(28) Είναι επίσης σημαντικό να παρέχονται 
στους καταναλωτές πληροφορίες για τα 
αλκοολούχα ποτά. Υπάρχουν ήδη ειδικοί 
κοινοτικοί κανόνες σχετικά με την 
επισήμανση του κρασιού. Ο κανονισμός 
(ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου της 
17ης Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση 
της αμπελοοινικής αγοράς παρέχει ένα 
εξαντλητικό σύνολο τεχνικών προτύπων, 
τα οποία καλύπτουν πλήρως όλες τις 
οινολογικές πρακτικές, τις μεθόδους 
παρασκευής και τα μέσα παρουσίασης και 
επισήμανσης των κρασιών, 
εξασφαλίζοντας έτσι ότι καλύπτονται όλα 
τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής και 
ότι οι καταναλωτές προστατεύονται και 
ενημερώνονται δεόντως. Ειδικότερα, η 
νομοθεσία αυτή περιγράφει με ακριβή και 
εξαντλητικό τρόπο τις ουσίες οι οποίες 
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εξαντλητικό τρόπο τις ουσίες οι οποίες 
πιθανόν χρησιμοποιούνται στη διαδικασία 
παραγωγής, μαζί με τους όρους χρήσης 
τους, μέσω ενός θετικού καταλόγου 
οινολογικών πρακτικών και επεξεργασιών. 
Οιαδήποτε πρακτική δεν περιλαμβάνεται 
σ’ αυτό τον κατάλογο απαγορεύεται. Ως εκ 
τούτου, είναι σκόπιμο να εξαιρεθεί το 
κρασί, σ’αυτό το στάδιο, από την 
υποχρέωση αναγραφής καταλόγου των 
συστατικών του και να προβλεφθεί 
διατροφική δήλωση. Όσον αφορά τη μπίρα 
και τα οινοπνευματώδη όπως ορίζονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] της […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την 
περιγραφή, την παρουσίαση, την 
επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών, και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου2 και προκειμένου 
να εξασφαλιστεί μια συνεπής προσέγγιση 
και συνοχή με τους όρους που έχουν 
θεσπιστεί για το κρασί, εφαρμόζεται το 
ίδιο είδος εξαιρέσεων. Εντούτοις, η 
Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση πέντε έτη 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, και μπορεί, αν χρειαστεί, να 
προτείνει ειδικές απαιτήσεις στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού.

πιθανόν χρησιμοποιούνται στη διαδικασία 
παραγωγής, μαζί με τους όρους χρήσης 
τους, μέσω ενός θετικού καταλόγου 
οινολογικών πρακτικών και επεξεργασιών. 
Οιαδήποτε πρακτική δεν περιλαμβάνεται 
σ’ αυτό τον κατάλογο απαγορεύεται. Ως εκ 
τούτου, είναι σκόπιμο να εξαιρεθεί το 
κρασί, σ’αυτό το στάδιο, από την 
υποχρέωση αναγραφής καταλόγου των 
συστατικών του και να προβλεφθεί 
διατροφική δήλωση. Όσον αφορά τη 
μπίρα, τους οίνους λικέρ, τους αφρώδεις 
οίνους, τους αρωματικούς οίνους και τα 
παρόμοια προϊόντα που προέρχονται από 
διάφορα φρούτα εκτός από το σταφύλι, 
τη μπίρα με γεύση φρούτων, και τα 
οινοπνευματώδη όπως ορίζονται στο 
άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 110/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, της 15 Ιανουαρίου 2008, 
και του Συμβουλίου σχετικά με τον 
ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, 
την επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών1 ποτών καθώς και 
αλκοολούχων μικτών ποτών, και 
προκειμένου να εξασφαλιστεί μια συνεπής 
προσέγγιση και συνοχή με τους όρους που 
έχουν θεσπιστεί για το κρασί, εφαρμόζεται 
το ίδιο είδος εξαιρέσεων. Εντούτοις, η 
Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση πέντε έτη 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, και μπορεί, αν χρειαστεί, να 
προτείνει ειδικές απαιτήσεις στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού.
----

1 ΕΕ L 39 της 13.2.2008, σ. 11.

Or. de

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση και προσαρμογή στα άρθρα 20 και 29.
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Τροπολογία 215
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Είναι επίσης σημαντικό να παρέχονται 
στους καταναλωτές πληροφορίες για τα 
υπόλοιπα αλκοολούχα ποτά. Υπάρχουν 
ήδη ειδικοί κοινοτικοί κανόνες σχετικά με 
την επισήμανση του κρασιού. Ο 
κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του 
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2008 για 
την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής 
αγοράς παρέχει ένα εξαντλητικό σύνολο 
τεχνικών προτύπων, τα οποία καλύπτουν 
πλήρως όλες τις οινολογικές πρακτικές, τις 
μεθόδους παρασκευής και τα μέσα 
παρουσίασης και επισήμανσης των 
κρασιών· εξασφαλίζοντας έτσι ότι 
καλύπτονται όλα τα στάδια της 
διαδικασίας παραγωγής και ότι οι 
καταναλωτές προστατεύονται και 
ενημερώνονται δεόντως. Ειδικότερα, η 
νομοθεσία αυτή περιγράφει με ακριβή και 
εξαντλητικό τρόπο τις ουσίες οι οποίες 
πιθανόν χρησιμοποιούνται στη διαδικασία 
παραγωγής, μαζί με τους όρους χρήσης 
τους, μέσω ενός θετικού καταλόγου 
οινολογικών πρακτικών και επεξεργασιών. 
Οιαδήποτε πρακτική δεν περιλαμβάνεται 
σ’ αυτό τον κατάλογο απαγορεύεται. Ως εκ 
τούτου, είναι σκόπιμο να εξαιρεθεί το 
κρασί, σ’αυτό το στάδιο, από την 
υποχρέωση αναγραφής καταλόγου των 
συστατικών του και να προβλεφθεί 
διατροφική δήλωση. Όσον αφορά τη μπίρα 
και τα οινοπνευματώδη όπως ορίζονται 
στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. […] της […] του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό, την 
περιγραφή, την παρουσίαση, την 
επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών, και για την 

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

επισήμανση και την προστασία των 
γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών, και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/89 του Συμβουλίου και οιοδήποτε 
ποτό με περιεκτικότητα σε οινόπνευμα 
μεγαλύτερη από 1,2% κατ’ όγκον, και 
προκειμένου να εξασφαλιστεί μια συνεπής 
προσέγγιση και συνοχή με τους όρους που 
έχουν θεσπιστεί για το κρασί, εφαρμόζεται 
το ίδιο είδος εξαιρέσεων. Εντούτοις, η 
Επιτροπή θα υποβάλει έκθεση τρία έτη 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού, και μπορεί, αν χρειαστεί, να 
προτείνει ειδικές απαιτήσεις στο πλαίσιο 
του παρόντος κανονισμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στο κείμενο εξαιρούνται προσωρινά ορισμένα αλκοολούχα ποτά από την απαίτηση 
απαρίθμησης των συστατικών και παροχής διατροφικής δήλωσης, λόγω του γεγονότος ότι τα 
ποτά αυτά συνιστούν ειδική κατηγορία τροφίμων που διέπεται από ειδικές ρυθμίσεις. Ωστόσο, 
δεν αναφέρονται τα αρωματισμένα ποτά με βάση τον οίνο. Παρ’ όλα αυτά, τα ποτά αυτά 
ρυθμίζονται επακριβώς από τον κανονισμό 1601/91. Θα πρέπει εξάλλου να ληφθούν υπόψη 
όλα τα αλκοολούχα ποτά και να μειωθεί η διάρκεια εξέτασης των ειδικών διατάξεων.

Τροπολογία 216
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(28) Είναι επίσης σημαντικό να 
παρέχονται στους καταναλωτές 
πληροφορίες για τα υπόλοιπα αλκοολούχα 
ποτά. Υπάρχουν ήδη ειδικοί κοινοτικοί 
κανόνες σχετικά με την επισήμανση του 
κρασιού. Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1493/1999 του Συμβουλίου της 17ης 
Μαΐου 1999 για την κοινή οργάνωση της 
αμπελοοινικής αγοράς παρέχει ένα 
εξαντλητικό σύνολο τεχνικών προτύπων, 

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

Or. sv

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ενημερώνονται οι καταναλωτές και για τα συστατικά των αλκοολούχων 
ποτών. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τους καταναλωτές που πάσχουν από διαβήτη.
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Τροπολογία 217
Glenis Willmott and Nessa Childers

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Διαγράφεται
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γεωγραφικών ενδείξεων των 
οινοπνευματωδών ποτών, και για την 
κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
1576/892 του Συμβουλίου, και 
προκειμένου να εξασφαλιστεί μια συνεπής 
προσέγγιση και συνοχή με τους όρους που 
έχουν θεσπιστεί για το κρασί, 
εφαρμόζεται το ίδιο είδος εξαιρέσεων. 
Εντούτοις, η Επιτροπή θα υποβάλει 
έκθεση πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος κανονισμού, και μπορεί, αν 
χρειαστεί, να προτείνει ειδικές απαιτήσεις 
στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού.

Or. en

Τροπολογία 218
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(29) Θα ήταν σκόπιμο να αναφέρεται η 
χώρα καταγωγής και, στην περίπτωση 
μεταποιημένων προϊόντων, ο τόπος 
προέλευσης των γεωργικών πρώτων υλών 
που χρησιμοποιήθηκαν για το τελικό 
προϊόν, με σκοπό την εξασφάλιση 
μεγαλύτερης διαφάνειας και πλήρους 
ιχνηλασιμότητας, ώστε να είναι σε θέση 
οι καταναλωτές να προβούν σε αγορές 
κατάλληλα ενημερωμένοι. 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 
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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.

ή τη διεύθυνση του υπευθύνου της 
επιχείρησης τροφίμων.

Or. it

Τροπολογία 219
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(29) Με την επιφύλαξη των υφισταμένων 
δεσμευτικών τομεακών ρυθμίσεων όσον 
αφορά την επισήμανση προέλευσης 
πρέπει η επισήμανση της χώρας 
καταγωγής ή του τόπου προέλευσης ενός 
τροφίμου να προβλέπεται δεσμευτικά 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 
καθώς και όσον αφορά τα πρωτογενή 
συστατικά του μεταποιημένου προϊόντος.
Σε άλλες περιπτώσεις, 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 εφαρμόζονται στις 
ενδείξεις που σχετίζονται με το όνομα ή τη 
διεύθυνση του υπευθύνου της επιχείρησης 
τροφίμων.

Or. it
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Αιτιολόγηση

Οι υφιστάμενες τομεακές ρυθμίσεις προβλέπουν ήδη επισήμανση προέλευσης. Αποφεύγεται η 
παραπλάνηση των καταναλωτών.

Τροπολογία 220
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(29) Η επισήμανση της χώρας καταγωγής 
ή του τόπου προέλευσης ενός τροφίμου ή 
του βασικού του συστατικού πρέπει να 
προβλέπεται σε κάθε περίπτωση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η χώρα καταγωγής του προϊόντος ή το βασικό συστατικό πρέπει να αναφέρεται πάντοτε.

Τροπολογία 221
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(29) Η επισήμανση της χώρας καταγωγής 
ή του τόπου προέλευσης ενός τροφίμου 
πρέπει να προβλέπεται για τρόφιμα που 
αποτελούνται από ένα μόνο συστατικό 
και για το σημαντικό συστατικό και το 



AM\799895EL.doc 21/107 PE431.051v01-00

EL

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.

χαρακτηριστικό(-ά) συστατικό(-ά) στην 
περίπτωση προϊόντων που αποτελούνται 
από πολλά συστατικά. Μια τέτοια είδους 
επισήμανση πρέπει επίσης 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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χώρα καταγωγής / ο τόπος προέλευσης συνιστά πολύτιμη πληροφορία για τους περισσότερους 
καταναλωτές. Επομένως, πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά για τα προϊόντα που 
αποτελούνται από ένα μόνο συστατικό καθώς και για το σημαντικό συστατικό και το 
χαρακτηριστικό(-ά) συστατικό(-ά) στην περίπτωση προϊόντων που έχουν πολλά συστατικά.
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Τροπολογία 222
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(29) Η επισήμανση της χώρας καταγωγής 
των γεωργικών πρώτων υλών 
(συμπεριλαμβανομένου του κρέατος) ενός 
τροφίμου πρέπει να προβλέπεται με τον 
πλέον ενδεδειγμένο τρόπο αποβλέποντας 
σε πλήρη διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα.
Σε κάθε περίπτωση, η αναγραφή της χώρας 
καταγωγής ή του τόπου προέλευσης πρέπει 
να γίνεται με τρόπο που να μην 
παραπλανάται ο καταναλωτής και βάσει 
σαφώς καθορισμένων κριτηρίων, τα οποία 
εξασφαλίζουν ίσους όρους για τη 
βιομηχανία και βελτιώνουν την κατανόηση 
από τους καταναλωτές των πληροφοριών 
που σχετίζονται με τη χώρα καταγωγής ή 
τον τόπο προέλευσης ενός τροφίμου. Τα εν 
λόγω κριτήρια δεν πρέπει να εφαρμόζονται 
στις ενδείξεις που σχετίζονται με το όνομα 
ή τη διεύθυνση του υπευθύνου της 
επιχείρησης τροφίμων.

Or. sv

Τροπολογία 223
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Οι κοινοτικοί μη προτιμησιακοί (31) Οι κοινοτικοί μη προτιμησιακοί 
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κανόνες καταγωγής θεσπίζονται στον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του 
Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 
περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού 
κώδικα και οι διατάξεις εφαρμογής του 
στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της 
Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 1993 για τον 
καθορισμό ορισμένων διατάξεων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση 
του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα2. Ο 
καθορισμός της χώρας καταγωγής των 
τροφίμων πρέπει να βασίζεται σ’ αυτούς 
τους κανόνες, τους οποίους γνωρίζουν
καλά οι επιχειρήσεις και οι διοικήσεις, και 
θα διευκολύνουν εν προκειμένω την 
εφαρμογή. 

κανόνες καταγωγής θεσπίζονται στον 
κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του 
Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 
περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού 
κώδικα και οι διατάξεις εφαρμογής του 
στον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της 
Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 1993 για τον 
καθορισμό ορισμένων διατάξεων 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
2913/92 του Συμβουλίου για τη θέσπιση 
του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα2. Ο 
καθορισμός της χώρας καταγωγής των 
τροφίμων πρέπει να βασίζεται σ’ αυτούς 
τους κανόνες, τους οποίους γνωρίζουν 
καλά οι επιχειρήσεις και οι διοικήσεις, και 
θα διευκολύνουν εν προκειμένω την 
εφαρμογή. Για τα κρέατα και τα τρόφιμα 
που περιέχουν κρέας εφαρμόζονται 
περισσότερο διαφοροποιημένοι κανόνες, 
λαμβάνοντας υπόψη τον τόπο γέννησης, 
εκτροφής και σφαγής του ζώου.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 224
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31 α) Ο κανονισμός 1829/2006/ΕΚ 
θεσπίζει κανόνες θετικής επισήμανσης 
των τροφίμων που περιέχουν παράγωγα 
ΓΤΟ, δυνάμει των οποίων η απουσία ή η 
παρουσία τυχαίων επιτρεπόμενων ΓΤΟ 
έως και 0,9% δεν συνεπάγεται κάποια 
ειδική μνεία στην επισήμανση. 
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Συγχρόνως, εθνικές νομοθεσίες, μη 
ταυτόσημες, εμφανίζονται να επιτρέπουν 
στους εμπόρους την επισήμανση των 
προϊόντων που προέρχονται από ζώα, 
εφόσον τα ζώα αυτά είχαν τραφεί με 
ζωοτροφές χωρίς ΓΤΟ. Θα ήταν σκόπιμο 
για τον παραγωγό και τον καταναλωτή να 
προτείνει η Επιτροπή τη δημιουργία 
εναρμονισμένης επισήμανσης "χωρίς 
ΓΤΟ", η οποία θα επέτρεπε την κοινοτική 
ανάπτυξη και τη ενημερωμένη επιλογή 
των Ευρωπαίων καταναλωτών, μέσω 
μιας θετικής επισήμανσης των μη 
τροποποιημένων γενετικά προϊόντων.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι λογικό να προτείνει γρήγορα η Επιτροπή μία εναρμονισμένη επισήμανση "χωρίς ΓΤΟ" 
για τα προϊόντα διατροφής ώστε όχι μόνο να συμπληρώσει την υφιστάμενη νομοθεσία για την 
επισήμανση και την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων που μπορεί να περιέχουν ΓΤΟ αλλά και να 
ανταποκριθεί στην αυξανόμενη ζήτηση των Ευρωπαίων καταναλωτών για προϊόντα χωρίς 
ΓΤΟ, εξασφαλίζοντας συγχρόνως σε αυτούς την δυνατότητα ελεύθερης επιλογής.

Τροπολογία 225
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(32) Η διατροφική δήλωση σε ένα τρόφιμο 
αφορά πληροφορίες σχετικά με την 
παρουσία ενέργειας και ορισμένων 
θρεπτικών ουσιών στο τρόφιμο. Η 
υποχρεωτική παροχή διατροφικών 
πληροφοριών πρέπει να υποστηρίζει τις 
δράσεις στον τομέα της διατροφικής 
εκπαίδευσης για το κοινό και να στηρίζει 
τη συνειδητή επιλογή τροφίμων.

(32) Η διατροφική δήλωση σε ένα τρόφιμο 
αφορά πληροφορίες σχετικά με την 
παρουσία ενέργειας και ορισμένων 
θρεπτικών ουσιών στο τρόφιμο. Η 
υποχρεωτική παροχή διατροφικών 
πληροφοριών στο εμπρόσθιο και οπίσθιο 
μέρος της συσκευασίας πρέπει να 
υποστηρίζεται με δράσεις των κρατών 
μελών όπως στο πλαίσιο διατροφικού 
σχεδίου δράσης που θα αποτελεί μέρος 
της πολιτικής τους στον τομέα της 
δημόσιας υγείας το οποίο θα παρέχει 
ειδικές συστάσεις για τη διατροφική 
εκπαίδευση του κοινού και να στηρίζει τη 
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συνειδητή επιλογή τροφίμων.

Or. en

Τροπολογία 226
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(33) Η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής «για 
μια ευρωπαϊκή στρατηγική για θέματα 
υγείας που έχουν σχέση με τη διατροφή, το 
υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία» 
υπογράμμισε ορισμένα διατροφικά 
στοιχεία που είναι σημαντικά για τη 
δημόσια υγεία. Συνεπώς, είναι σκόπιμο οι 
απαιτήσεις όσον αφορά την υποχρεωτική 
παροχή των διατροφικών πληροφοριών να 
λαμβάνουν υπόψη τα εν λόγω στοιχεία.

(33) Η Λευκή Βίβλος της Επιτροπής «για 
μια ευρωπαϊκή στρατηγική για θέματα 
υγείας που έχουν σχέση με τη διατροφή, το 
υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία» 
υπογράμμισε ορισμένα διατροφικά 
στοιχεία που είναι σημαντικά για τη 
δημόσια υγεία. Συνεπώς, είναι σκόπιμο οι 
απαιτήσεις όσον αφορά την υποχρεωτική 
παροχή των διατροφικών πληροφοριών να 
συμφωνούν με τις συστάσεις της εν λόγω 
Λευκής Βίβλου.

Or. en

Τροπολογία 227
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 228
Horst Schnellhardt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(34) Οι καταναλωτές πρέπει να γνωρίζουν 
τη δυνητική συμβολή των αλκοολούχων 
ποτών στη συνολική τους δίαιτα. Ως εκ 
τούτου, η Επιτροπή και οι εμπλεκόμενοι 
φορείς θα διενεργήσουν κατά τη διάρκεια 
της χρονικής περιόδου εξαίρεσης έρευνες 
προκειμένου να διαπιστώσουν, ποιες 
πληροφορίες είναι οι πλέον χρησιμες για 
τον καταναλωτή και με ποιο τρόπο 
μπορούν να διατεθούν όσο το δυνατόν 
αποτελεσματικότερα.

Or. de

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 229
Glenis Willmott, Nessa Childers

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

εξασφαλιστεί η παροχή πληροφοριών 
σχετικά με το ενεργειακό περιεχόμενο 
όλων των αλκοολούχων ποτών.

Or. en

Τροπολογία 230
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Για να αποφευχθούν περιττές 
επιβαρύνσεις της βιομηχανίας, είναι 
σκόπιμο να εξαιρεθούν ορισμένες 
κατηγορίες τροφίμων -τα οποία είναι μη 
επεξεργασμένα ή για τα οποία οι 
διατροφικές πληροφορίες δεν αποτελούν 
καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή
των καταναλωτών- από την υποχρεωτική
αναγραφή της διατροφικής δήλωσης, 
εκτός εάν η υποχρέωση παροχής αυτών 
των πληροφοριών προβλέπεται από άλλη 
κοινοτική νομοθετική πράξη.

(36) Για να αποφευχθούν περιττές 
επιβαρύνσεις των παραγωγών τροφίμων 
και των εμπόρων, είναι σκόπιμο να 
εξαιρεθούν ορισμένες κατηγορίες 
τροφίμων -τα οποία είναι μη 
επεξεργασμένα ή για τα οποία οι 
διατροφικές πληροφορίες δεν αποτελούν 
καθοριστικό παράγοντα για τις αποφάσεις 
αγοράς των καταναλωτών ή των οποίων η 
εξωτερική συσκευασία ή η ετικέτα είναι 
πολύ μικρή προκειμένου να μπορεί να 
περιλαμβάνεται η υποχρεωτική 
επισήμανση από την υποχρεωτική
αναγραφή διατροφικής δήλωσης, εκτός εάν 
η υποχρέωση παροχής αυτών των 
πληροφοριών προβλέπεται από άλλη 
κοινοτική νομοθετική πράξη.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν θα ήταν σωστό, αποκλειστικά και μόνο λόγω των εκτεταμένων διατάξεων επισήμανσης, να 
πρέπει να μεγαλώσει στο μέλλον η συσκευασία ή οι τυποποιημένες ετικέτες των τροφίμων. Αυτό 
θα οδηγούσε σε περισσότερα απορρίμματα συσκευασιών καθώς και ενδεχομένως σε 
μεγαλύτερες μερίδες ή πάλι σε "παραπλανητικά μεγάλες συσκευασίες με μικρό περιεχόμενο". 

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διατροφικές πληροφορίες δεν είναι δυνατό να αναγράφονται 
στη συσκευασία, το μέγεθος της ετικέτας που τυπώνεται στο τόπο παραγωγής καθορίζεται από 
τον εξοπλισμό εκτύπωσης. Ο εν λόγω εξοπλισμός χρησιμοποιείται συχνά με ευελιξία για την 
καθημερινή εκτύπωση πολλών και διαφορετικών ετικετών τυποποιημένου μεγέθους. 



PE431.051v01-00 28/107 AM\799895EL.doc

EL

Τροπολογία 231
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι έρευνες καταδεικνύουν ότι οι καταναλωτές επιθυμούν την υποχρεωτική αναγραφή 
πληροφοριών όσον αφορά περιορισμένο αριθμό θρεπτικών ουσιών στο πρόσθιο μέρος της 
συσκευασίας ώστε να βοηθούνται κατά τη λήψη της απόφασης αγοράς. Η πλειοψηφία των 
καταναλωτών επιθυμεί να συμπληρώνονται αυτές οι περιορισμένες πληροφορίες με 
λεπτομερέστερη υποχρεωτική δήλωση των θρεπτικών ουσιών στο οπίσθιο μέρος της 
συσκευασίας.
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Τροπολογία 232
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι έρευνες καταδεικνύουν ότι οι καταναλωτές επιθυμούν την υποχρεωτική αναγραφή 
πληροφοριών όσον αφορά περιορισμένο αριθμό θρεπτικών ουσιών στο πρόσθιο μέρος της 
συσκευασίας ώστε να βοηθούνται κατά τη λήψη της απόφασης αγοράς. Η πλειοψηφία των 
καταναλωτών επιθυμεί να συμπληρώνονται αυτές οι περιορισμένες πληροφορίες με 
λεπτομερέστερη υποχρεωτική δήλωση των θρεπτικών ουσιών στο οπίσθιο μέρος της 
συσκευασίας.
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Τροπολογία 233
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(37) Για να ανταποκρίνονται στο μέσο 
καταναλωτή και να εξυπηρετούν τον 
ενημερωτικό σκοπό για τον οποίο 
προορίζονται, και δεδομένου του 
τρέχοντος επιπέδου γνώσεων σχετικά με το 
θέμα της διατροφής, οι παρεχόμενες 
πληροφορίες πρέπει να είναι απλές και 
κατανοητές. Η έρευνα έχει καταδείξει ότι 
οι καταναλωτές θεωρούν ότι οι 
πληροφορίες για την ενέργεια που 
αναγράφονται στο κύριο οπτικό πεδίο ή 
στο «εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας» 
είναι χρήσιμες κατά τη λήψη των 
αποφάσεων αγοράς. Οι διατροφικές 
πληροφορίες πρέπει να αναγράφονται 
μαζί με την ενέργεια σε ένα συνοπτικό 
σχήμα στην ίδια θέση στην συσκευασία 
του προϊόντος.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η ενέργεια πρέπει πάντοτε να απεικονίζεται στην εμπρόσθια πλευρά. Πέραν αυτού θα πρέπει τα 
διατροφικά στοιχεία και η ενέργεια να αναφέρονται σε συνοπτική μορφή.

Τροπολογία 234
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 235
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(38) Οι πρόσφατες εξελίξεις στην έκφραση 
της διατροφικής δήλωσης, εκτός των 
100g/100ml/μερίδα, από ορισμένα κράτη 
μέλη και οργανώσεις της βιομηχανίας 
δείχνουν ότι οι καταναλωτές 
ικανοποιούνται από συστήματα με 
ερμηνευτικά στοιχεία, δεδομένου ότι τους 
βοηθούν να κάνουν γρήγορα συνειδητές 
επιλογές. Τα διαθέσιμα στοιχεία έχουν 
αποδείξει ότι η καλύτερη και 
προτιμούμενη από τους καταναλωτές 
λύση είναι ένα απλοποιημένο σύστημα 
επισήμανσης με χρήση κώδικα πολλών 
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Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να δοθεί η 
δυνατότητα ανάπτυξης διαφόρων 
συστημάτων και να συνεχιστεί η έρευνα 
σχετικά με την κατανόηση εκ μέρους των 
καταναλωτών σε διάφορα κράτη μέλη, 
έτσι ώστε, αν χρειάζεται, να θεσπιστεί μια 
εναρμονισμένη προσέγγιση.

χρωμάτων για την ευκολότερη και 
ταχύτερη ερμηνεία των διατροφικών
πληροφοριών.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Περισσότερες πηγές πληροφοριών για την έρευνα στον τομέα αυτό: 

“Summary of original research from December 2006 - June 2008 on consumer preferences 
and use of Front of Pack nutrition schemes” EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf
Front-of-pack labelling - traffic light labelling get the green light, New South Wales Health 
Department, the University of Sydney and several Australian public health and consumer 
organizations, Australia, 2009: http://heapro.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/dap012

Expert Panel Report on Front-of-Pack Labelling, Food Standards Agency, United Kingdom, 
May 2009: http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2009/may/pmp

Τροπολογία 236
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38) Οι πρόσφατες εξελίξεις στην έκφραση 
της διατροφικής δήλωσης, εκτός των 
100g/100ml/μερίδα, από ορισμένα κράτη 
μέλη και οργανώσεις της βιομηχανίας 
δείχνουν ότι οι καταναλωτές 
ικανοποιούνται από αυτά τα συστήματα, 
δεδομένου ότι τους βοηθούν να κάνουν 

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

τους βοηθούν να κάνουν γρήγορα 
επιλογές. Όπως έχει αποδείξει η έρευνα 
για τους καταναλωτές η χρήση 
συστήματος πολλών χρωμάτων σε 
προϊόντα που έχουν υποστεί μεγάλη 
μεταποίηση εκτιμάται περισσότερο και 
κατανοείται καλύτερα από τους 
καταναλωτές. Για να διευκολύνεται η 
συγκρισιμότητα προϊόντων σε 
διαφορετικά μεγέθη συσκευασιών είναι 
σκόπιμο να διατηρείται η υποχρεωτική 
διατύπωση ότι η διατροφική δήλωση 
πρέπει να αναφέρεται σε ποσότητες 
100g/100ml. Εφόσον το τρόφιμο έχει 
προσυσκευασθεί ως μεμονωμένη μερίδα, 
η αναγραφή της διατροφικής δήλωσης 
ανά μερίδα πρέπει επιπροσθέτως να είναι 
υποχρεωτική.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση της σχετικής τροπολογίας από τον εισηγητή. Όπως έχει καταδείξει έρευνα 
καταναλωτών, η χρήση χρωμάτων είναι το καταλληλότερο σύστημα προκειμένου να μπορούν οι 
καταναλωτές να κάνουν ενημερωμένοι γρήγορες επιλογές.

Τροπολογία 237
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38α) Προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
εφαρμογή άλλων τρόπων παρουσίασης 
των διατροφικών πληροφοριών, οι οποίες 
θα επιτρέπουν στους καταναλωτές να 
προβαίνουν στην επιλογή πιο υγιεινών 
προϊόντων, η υποχρεωτική διατροφική 
δήλωση μπορεί να εκφράζεται σε 
ποσοστά προσλαμβανόμενων ποσοτήτων 
αναφοράς. Αυτές οι προσλαμβανόμενες 
ποσότητες αναφοράς πρέπει να 
βασίζονται σε έγκυρη επιστημονική βάση. 
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Για το σκοπό αυτό, η ΕΑΑΤ έχει εκδώσει 
επιστημονική γνωμοδότηση, η οποία 
αποτελεί τη βάση των τιμών αναφοράς.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το σύστημα των προσλαμβανόμενων ημερησίως ποσοτήτων που ορίζονται από την βιομηχανία 
τροφίμων, δεν βασίζεται κατ' ανάγκη σε επιστημονική βάση. Επίσης, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα 
εμπειρία με την εφαρμογή του συστήματος αυτού, η οποία να έχει υποβληθεί σε επιστημονική 
αξιολόγηση. Ως εκ τούτου, είναι επιτακτικό για την υγεία των καταναλωτών και την πρόκληση 
της παχυσαρκίας, να βασίζεται το σύστημα, συμπεριλαμβανομένων του μεγέθους των μερίδων, 
των τιμών αναφοράς - ιδίως όσον αφορά τη ζάχαρη - των υδατανθράκων και του προσώπου 
αναφοράς (ενήλικας, γυναίκα, άνδρας ή παιδί), σε έγκυρα επιστημονικά στοιχεία και να υποστεί 
επιστημονική αξιολόγηση.

Τροπολογία 238
Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 38 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(38a) Η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει 
πρόταση σχετικά με την απαγόρευση σε 
ολόκληρη την ΕΕ των trans-λιπαρών 
οξέων. Έως ότου τεθεί σε ισχύ η 
απαγόρευση αυτή, η επισήμανση των 
τεχνητών trans-λιπαρών οξέων θα πρέπει 
να είναι υποχρεωτική.

Or. en

Αιτιολόγηση

Στην έκθεσή του σχετικά με την Λευκή Βίβλο για θέματα υγείας που έχουν σχέση με τη 
διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε την 
απαγόρευση σε ολόκληρη την ΕΕ των trans-λιπαρών οξέων. Δεδομένου ότι τα trans-λιπαρά 
οξέα είναι επιβλαβή για την υγεία και μπορούν να αποφευχθούν, θα πρέπει νε επιβληθεί 
απαγόρευση σε ολόκληρη την ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών. Για να προστατεύονται 
οι καταναλωτές, η επισήμανση των τεχνητών trans-λιπαρών οξέων θα πρέπει να είναι 
υποχρεωτική έως ότου τεθεί σε ισχύ αυτή η απαγόρευση.
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Τροπολογία 239
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(39) Η διατροφική δήλωση -στο κύριο 
οπτικό πεδίο- των ποσοτήτων των 
διατροφικών στοιχείων και των 
συγκριτικών δεικτών, σε εύκολα 
αναγνωρίσιμη και κατανοητή μορφή ώστε 
να μπορούν να αξιολογηθούν οι 
διατροφικές ιδιότητες ενός τροφίμου, 
πρέπει να εξετάζεται στο σύνολό της -ως 
μέρος της διατροφικής επισήμανσης- και 
να μην αντιμετωπίζεται ως μια ομάδα 
ατομικών ισχυρισμών. Προκειμένου να 
εξασφαλισθεί η αναγνωσιμότητα των 
διατροφικών πληροφοριών, το κύριο 
οπτικό πεδίο πρέπει να αφορά το επάνω 
δεξιό τμήμα του εμπρόσθιου μέρους της 
συσκευασίας.

Or. en

Τροπολογία 240
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διατηρήσουν το δικαίωμα, ανάλογα με τις 
τοπικές πρακτικές συνθήκες και 
περιστάσεις, να καθορίζουν κανόνες όσον 
αφορά την παροχή πληροφοριών για τα μη 
προσυσκευασμένα τρόφιμα. Μολονότι, σ’ 
αυτές τις περιπτώσεις, η ζήτηση των 
καταναλωτών για άλλες πληροφορίες 
είναι περιορισμένη, οι πληροφορίες 
σχετικά με δυνητικά αλλεργιογόνα 
θεωρούνται πολύ σημαντικές. Τα 

(41) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διατηρήσουν το δικαίωμα, ανάλογα με τις 
τοπικές πρακτικές συνθήκες και 
περιστάσεις, να αποφασίζουν πότε και 
πώς θα καθορίζουν κανόνες όσον αφορά 
την παροχή πληροφοριών για 
αλλεργιογόνα στην περίπτωση μη 
προσυσκευασμένων τροφίμων.
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στοιχεία καταδεικνύουν ότι τα 
περισσότερα κρούσματα τροφικών 
αλλεργιών οφείλονται σε μη 
προσυσκευασμένα τρόφιμα. Συνεπώς, οι 
πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται 
πάντα στον καταναλωτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν καλύτερα απ' ό,τι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ το 
ζήτημα των μη προσυσκευασμένων τροφίμων με διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.

Τροπολογία 241
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα μη προσυσκευασμένα προϊόντα δεν πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού.
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Τροπολογία 242
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Και σε προσυσκευασμένα προϊόντα είναι η αναφορά της ενέργειας και των συστατικών με 
αλλεργιογόνες επιδράσεις πολύ μεγάλης σημασίας για τους καταναλωτές.

Τροπολογία 243
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(41) Τα κράτη μέλη πρέπει να 
διατηρήσουν το δικαίωμα, ανάλογα με τις 
τοπικές πρακτικές συνθήκες και 
περιστάσεις, να καθορίζουν κανόνες όσον 

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

αφορά την παροχή πληροφοριών για τα μη 
προσυσκευασμένα τρόφιμα καθώς και τα 
τρόφιμα που προμηθεύουν μονάδες 
ομαδικής εστίασης. Μολονότι, σ’ αυτές 
τις περιπτώσεις, η ζήτηση των 
καταναλωτών για άλλες πληροφορίες είναι 
περιορισμένη, οι πληροφορίες σχετικά με 
δυνητικά αλλεργιογόνα είναι πολύ 
σημαντικές. Συνεπώς, θα πρέπει  να 
υπάρχει πάντα η δυνατότητα παροχής 
αυτών των πληροφοριών στον 
καταναλωτή.

Or. it

Αιτιολόγηση

Διασαφήνιση και πιο σφιχτή διατύπωση του κειμένου.

Τροπολογία 244
Christofer Fjellner

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. sv

Τροπολογία 245
Antonyia Parvanova

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 45

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(45) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι 
περισσότερες λεπτομερείς απαιτήσεις 
σχετικά με τις πληροφορίες για τα τρόφιμα 
καταρτίζονται και καθιερώνονται με 
διαλεκτικό τρόπο και προκύπτουν από 
βέλτιστες πρακτικές, πρέπει να υπάρξουν 
ευέλικτοι μηχανισμοί, σε κοινοτικό και 
εθνικό επίπεδο, βασιζόμενοι στην ανοικτή 
και διαφανή δημόσια διαβούλευση και στη 
συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ ενός ευρέος 
φάσματος αντιπροσωπευτικών 
ενδιαφερομένων. Οι μηχανισμοί αυτοί 
μπορεί να οδηγούν στην ανάπτυξη εθνικών 
μη δεσμευτικών συστημάτων, βάσει 
εμπεριστατωμένης έρευνας των 
καταναλωτών και ευρείας διαβούλευσης με 

(45) Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι 
περισσότερες λεπτομερείς απαιτήσεις 
σχετικά με τις πληροφορίες για τα τρόφιμα 
καταρτίζονται και καθιερώνονται με 
διαλεκτικό τρόπο και προκύπτουν από 
βέλτιστες πρακτικές, πρέπει να υπάρξουν 
ευέλικτοι μηχανισμοί, σε κοινοτικό και 
εθνικό επίπεδο, βασιζόμενοι στην ανοικτή 
και διαφανή δημόσια διαβούλευση και στη 
συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ ενός ευρέος 
φάσματος αντιπροσωπευτικών 
ενδιαφερομένων. Οι μηχανισμοί αυτοί 
μπορεί να οδηγούν στην ανάπτυξη εθνικών 
συστημάτων, βάσει εμπεριστατωμένης 
έρευνας των καταναλωτών και ευρείας 
διαβούλευσης με τους ενδιαφερομένους. 
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τους ενδιαφερομένους. Πρέπει να 
υπάρξουν μηχανισμοί που θα επιτρέπουν 
στους καταναλωτές να αναγνωρίζουν τα 
τρόφιμα που φέρουν σήμανση η οποία 
είναι σύμφωνη με το εθνικό σύστημα, 
όπως μέσω ενός αριθμού ή συμβόλου 
αναγνώρισης.

Πρέπει να υπάρξουν μηχανισμοί 
προώθησης της υγείας που θα 
κατευθύνονται από τα κράτη μέλη, ούτως 
ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να 
αναγνωρίζουν τα τρόφιμα που φέρουν 
σήμανση η οποία είναι σύμφωνη με το 
εθνικό σύστημα.

Or. en

Τροπολογία 246
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 46 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(46a) Πρέπει να μπορούν να 
χρησιμοποιούνται γραφικές παραστάσεις 
ή σύμβολα στο πλαίσιο εθνικού 
συστήματος μη δεσμευτικών κανόνων για 
την παρουσίαση της διατροφικής 
δήλωσης εφόσον δεν παραπλανούν τους 
καταναλωτές και αποδεικνύεται ότι ο 
μέσος καταναλωτής μπορεί να 
κατανοήσει αυτή τη μορφή παρουσίασης.

Or. sv

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 247
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Ο παρών κανονισμός παρέχει τη βάση 1. Στόχος του παρόντος κανονισμού είναι 
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για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
προστασίας των καταναλωτών σε σχέση με 
τις πληροφορίες για τα τρόφιμα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές 
αντίληψης των καταναλωτών και τις 
ανάγκες τους για πληροφόρηση και, 
παράλληλα, διασφαλίζοντας την εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου 
προστασίας των καταναλωτών σε σχέση με 
τις πληροφορίες για τα τρόφιμα, 
λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές 
αντίληψης των καταναλωτών και τις 
ανάγκες τους για πληροφόρηση και, 
παράλληλα, διασφαλίζοντας την εύρυθμη 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

Or. sv

Τροπολογία 248
János Áder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – Παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3a) Τα τρόφιμα που προέρχονται από 
τρίτες χώρες δεν επιτρέπεται να 
κυκλοφορούν στην Κοινότητα εφόσον δεν 
πληρούν τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Προς το συμφέρον των καταναλωτών πρέπει να εξασφαλισθεί ότι τα τρόφιμα από τρίτες χώρες 
τηρούν επίσης τις διατάξεις επισήμανσης.

Τροπολογία 310
János Áder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο θα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ia) χώρα στην οποία ευρίσκεται ο 
εκάστοτε τόπος μεταποίησης, σε 
περίπτωση που στάδιο της παραγωγής 
τροφίμων πραγματοποιείται εκτός της 
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Κοινότητας·

Or. hu

Αιτιολόγηση

Ορισμένα στάδια της παραγωγής τροφίμων διεξάγονται συχνά, για διάφορους οικονομικούς 
λόγους, εκτός της Κοινότητας.  Ωστόσο, οι καταναλωτές ενδέχεται να παραπλανηθούν εάν από 
την ετικέτα ή την εξωτερική εμφάνιση των προϊόντων μπορεί δικαιολογημένα να συναχθεί το 
συμπέρασμα ότι τόσο ο τόπος προέλευσης των προϊόντων, όσο και ο τόπος μεταποίησής τους 
είναι στην επικράτεια της Κοινότητας.

Τροπολογία 249
Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 1 – Παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3α. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για 
τρόφιμα που δεν παρασκευάζονται στο 
πλαίσιο επιχειρήσεων, με τρόπο που δεν 
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.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η πρόταση πρέπει να αντικατοπτρίζει το πνεύμα που εκφράζεται στην αιτιολογική σκέψη 15 
εξαιρώντας φιλανθρωπικές και μεμονωμένες εκδηλώσεις (σχολικές και παρεμφερείς) από το 
πεδίο εφαρμογής της πρότασης.
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Τροπολογία 250
Esther de Lange

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εa) "μη προσυσκευασμένα τρόφιμα": 
τρόφιμα, τα οποία προσφέρονται προς 
πώληση χωρίς συσκευασία στον τελικό 
καταναλωτή και τα οποία, εφόσον 
συσκευάζονται, συσκευάζονται μόνο 
κατά τη στιγμή της πώλησης στον τελικό 
καταναλωτή, καθώς και τρόφιμα και 
νωπά προϊόντα, τα οποία 
προσυσκευάζονται την ημέρα της 
πώλησης προς άμεση πώληση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν εξασφαλίζεται επαρκής σαφήνεια όταν επιβάλλεται περιορισμός στη συσκευασία στον τόπο 
πώλησης.  Σε βιοτεχνικές επιχειρήσεις με πολλά σημεία πώλησης τα προϊόντα συσκευάζονται 
συχνά στον κεντρικό τόπο παραγωγής την ημέρα της πώλησης προτού διανεμηθούν στα σημεία 
πώλησής τους. Για παράδειγμα, στις Κάτω Χώρες, οι αρχές έχουν συμφωνήσει να ενοποιηθεί ο 
όρος "της ημέρας" με "προσυσκευασμένα".

Τροπολογία 251
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο εα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εa) "μη προσυσκευασμένα τρόφιμα": 
τρόφιμα τα οποία προσφέρονται στον 
τελικό καταναλωτή μη συσκευασμένα και 
τα οποία δεν συσκευάζονται ή 
συσκευάζονται κατά τη στιγμή της 
πώλησης στον τελικό καταναλωτή καθώς 
και τρόφιμα και φρέσκα 
παρασκευάσματα, τα οποία 
προσυσκευάζονται στον τόπο πώλησης 
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προς άμεση πώληση·

Or. de

Αιτιολόγηση

Σε καταστήματα και εγκαταστάσεις ομαδικής εστίασης προσυσκευάζονται τρόφιμα και για 
λόγους υγιεινής και κατά κανόνα παραδίδονται στον τελικό καταναλωτή παρουσία προσωπικού 
ικανού να δώσει πληροφορίες. Σε τρόφιμα τα οποία συσκευάζονται ατομικά είναι λόγω της 
ποικιλίας της προσφοράς προϊόντων και λόγω των συνεχών αυξανόμενων συνθέσεων τροφίμων 
είναι αδύνατο, να δίδονται τα στοιχεία που είναι δεσμευτικά υποχρεωτικά για συσκευασμένα 
τρόφιμα. Είναι ασήμαντο εάν τα τρόφιμα πωλούνται ή παραδίδονται δωρεάν.

Τροπολογία 252
Frédérique Ries

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εa) "μη προσυσκευασμένα τρόφιμα": 
τρόφιμα τα οποία προσφέρονται στον 
τελικό καταναλωτή μη προσυσκευασμένα 
ή για τρόφιμα που συσκευάζονται στον 
τόπο πώλησης, εφόσον το ζητήσει ο 
αγοραστής, ή προσυσκευάζονται για 
άμεση πώληση·

Or. en

Τροπολογία 253
Pilar Ayuso

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

εa) "μη προσυσκευασμένα τρόφιμα": 
τρόφιμα τα οποία προσφέρονται στον 
τελικό καταναλωτή μη προσυσκευασμένα 
ή για τρόφιμα που συσκευάζονται στον 
τόπο πώλησης, εφόσον το ζητήσει ο 
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αγοραστής, ή προσυσκευάζονται για 
άμεση πώληση·

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να συμπεριλαμβάνει ο ορισμός των προσυσκευασμένων τροφίμων το ότι 
πρόκειται για τρόφιμα που προσυσκευάζονται στους τόπους άμεσης πώλησης και 
συσκευάζονται εφόσον το ζητήσει ο καταναλωτής, δεδομένου ότι δεν υπάρχει διαφορά από μη 
προσυσκευασμένα τρόφιμα. Η προτεινόμενη διατύπωση προέρχεται απότ ο άρθρο 41.

Τροπολογία 254
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

ζ) "τόπος καταγωγής" οιοσδήποτε τόπος 
από τον οποίο αναγράφεται ότι προέρχεται 
ένα προϊόν όπως ορίζεται σύμφωνα με τα 
άρθρα 23 έως 26 του κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 2913/92·

Or. it

Τροπολογία 255
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζa) "τόπος προέλευσης" οποιοσδήποτε 
τόπος εκτός από τον τόπο καταγωγής που 
αναφέρεται στο σημείο ζ) ανωτέρω από 
το οποίο προέρχονται οι βασικές 
γεωργικές πρώτες ύλες που 
χρησιμοποιήθηκαν για την παρασκευή 
του τελικού προϊόντος.
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Or. it

Αιτιολόγηση

Για να ενημερωθεί σωστά ο καταναλωτής, είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση μεταξύ "τόπου 
προέλευσης" και "χώρας καταγωγής", όπως ορίζεται στον Κοινό Τελωνειακό Κώδικα. Οι 
καταναλωτές συχνά συγχέουν την ένδειξη του τόπου στον οποίο έγινε η επεξεργασία του 
προϊόντος με τον τόπο όπου καλλιεργήθηκαν τα αγροτικά προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν στη 
μεταποίηση. Για να μπορεί ο καταναλωτής να κάνει μία επιλογή εν γνώσει του είναι σκόπιμο να 
δοθούν ακριβείς ξεχωριστοί ορισμοί του "τόπου καταγωγής" και "τόπου προέλευσης".

Τροπολογία 256
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζα) "χώρα καταγωγής": τόπος 
καταγωγής των σημαντικότερων 
γεωργικών πρώτων υλών ενός προϊόντος.

Or. sv

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 257
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζβ) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζβ) "μεταποίηση" η διαδικασία που 
αρχίζει με μία ή περισσότερες γεωργικές 
πρώτες ύλες και καταλήγει σε ένα τελικό 
προϊόν.

Or. it
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Τροπολογία 258
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2, παράγραφος 2, στοιχείο ιθα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιθa)  "ημερομηνία κατανάλωσης ενός 
τροφίμου": η ημερομηνία μέχρι την 
οποία πρέπει να καταναλωθεί ένα 
τρόφιμο. Μετά από αυτήν την 
ημερομηνία δεν επιτρέπεται το τρόφιμο 
να δοθεί ως τέτοιο σε καταναλωτές ή 
τύχει περαιτέρω επεξεργασίας.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η εισαγωγή ενός ορισμού "ημερομηνία κατανάλωσης" από την εισηγήτρια Sommer πρέπει να 
χαιρετισθεί. Ο ορισμός πρέπει ωστόσο να συμπληρωθεί: Η απαγόρευση στους καταναλωτές θα 
πρέπει να επεκταθεί και με μία απαγόρευση περαιτέρω επεξεργασίας. Μετά την παρέλευση της 
ημερομηνίας κατανάλωσης δεν απομένει καμία λογική χρήση ως τρόφιμο πλέον. Με μία 
απαγόρευση περαιτέρω επεξεργασίας τίθεται φραγμός στο εμπόριο με "ληγμένο κρέας".

Τροπολογία 259
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιθa) 'ημερομηνία παρασκευής': η 
ημερομηνία κατά την οποία το τρόφιμο 
μετατρέπεται στο προϊόν με τη μορφή 
που περιγράφεται.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 260
Struan Stevenson

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός αυτός απαιτείται για λόγους αναφοράς σε μεταποιημένα τρόφιμα στο τροποποιημένο 
άρθρο 9.

Τροπολογία 261
Anja Weisgerber

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

κα) "Απομίμηση τροφίμου": το τρόφιμο, 
που δημιουργεί την εντύπωση ενός άλλου 
τροφίμου και στο οποίο μία άλλη 
κανονικά χρησιμοποιούμενη περιεχόμενη 
ουσία αντικαθίσταται πλήρως ή εν μέρει 
από μία άλλη.

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι προσδοκίες των καταναλωτών παραπλανώνται με την αυξανόμενη χρησιμοποίηση 
απομιμήσεων τροφίμων, στα οποία αντικαθίστανται συστατικά από φθηνότερα υποκατάστατα.
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Τροπολογία 262
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Για τους σκοπούς του παρόντος 
κανονισμού, η χώρα καταγωγής ενός 
τροφίμου αναφέρεται στην καταγωγή ενός 
τροφίμου όπως καθορίζεται σύμφωνα με 
τα άρθρα 23 έως 26 του κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου. 
Όσον αφορά τα κράτη μέλη, η χώρα 
καταγωγής αναφέρεται πάντοτε στο 
αντίστοιχο κράτος μέλος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για τον ορισμό της χώρας καταγωγής, η παράγραφος 3 της πρότασης της Επιτροπής αναφέρεται 
στον Κοινοτικό Τελωνειακό Κώδικα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Κοινοτικό Τελωνειακό Κώδικα, 
τόπος καταγωγής μπορεί να είναι είτε η "ΕΕ", ή ένα κράτος μέλος. Για το λόγο αυτό είναι 
σημαντικό να διευκρινίζεται ότι για τρόφιμα που παράγονται στην ΕΕ, ως χώρα καταγωγής 
αναφέρεται πάντοτε το κράτος μέλος και όχι η ΕΕ στο σύνολό της.

Τροπολογία 263
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – δεύτερο εδάφιο (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

 Για το κρέας και τα τρόφιμα που 
περιέχουν κρέας η καταγωγή του 
τροφίμου ορίζεται ως η χώρα στην οποία 
γεννήθηκε, εκτράφηκε για το μεγαλύτερο 
μέρος της ζωής του και εσφάγη το ζώο. 
Εάν δεν συμπίπτουν, πρέπει να 
αναφέρονται και οι τρεις τόποι όποτε 
γίνεται αναφορά στη ‘χώρα καταγωγής’.

Or. en
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Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 264
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

(1) Στόχος των πληροφοριών για τα 
τρόφιμα και του παρόντος κανονισμού 
είναι ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της 
υγείας και των συμφερόντων των 
καταναλωτών, παρέχοντας μια βάση για να 
κάνουν οι καταναλωτές ενημερωμένοι τις 
επιλογές τους και να χρησιμοποιούν με 
ασφάλεια τα τρόφιμα, δίνοντας ιδιαίτερη 
έμφαση στους υγειονομικούς, 
οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, 
κοινωνικούς και ηθικούς παράγοντες.

Or. sv

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 στόχος της νομοθεσίας σχετικά με τις πληροφορίες 
για τα τρόφιμα είναι η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των τροφίμων στην Κοινότητα. 
Επίσης, ένας άλλος στόχος των νομοθετικών διατάξεων πρέπει να συνίσταται στην επίτευξη 
υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας των καταναλωτών

Τροπολογία 265
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3, παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Όταν η νομοθεσία σχετικά με τις 3. Όταν η νομοθεσία σχετικά με τις 
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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.

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. Νέες διατάξεις για 
επισημάνσεις τροφίμων εισάγονται 
σύμφωνα με μία ενιαία ημερομηνία 
εφαρμογής, την οποία καθορίζει η 
Επιτροπή μετά από διαβούλευση με τα 
κράτη μέλη και τους εκπροσώπους 
συμφερόντων.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η μη ενιαία χρονικά εισαγωγή νέων διατάξεων για επισημάνσεις έχει παρά τις προβλεπόμενες 
μεταβατικές προθεσμίες σημαντική επίπτωση στις δαπάνες για την ανάπτυξη νέων ετικετών και 
στην κατανάλωση νέων αποθεμάτων εμπορευμάτων, συσκευασιών και ετικετών. Η αρχή μιας 
ενιαίας προθεσμίας έναρξης για την εισαγωγή νέων διατάξεων επισήμανσης θα πρέπει, γι' αυτό 
τον λόγο, να επανεισαχθεί (όπως είχε προταθεί αρχικά από την Επιτροπή).

Τροπολογία 266
Struan Stevenson

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 

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διευκολυνθεί η ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να 
ελαχιστοποιηθούν τα απορρίμματα συσκευασίας είναι λογικό να προβλέπεται μεταβατική 
περίοδος κατά την καθιέρωση νέων απαιτήσεων επισήμανσης.

Τροπολογία 267
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 - παράγραφος 1 - στοιχείο β) - σημείο (ii)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ii) τη διατηρησιμότητα, την αποθήκευση 
και την ασφαλή χρήση·

ii) τη διατηρησιμότητα, την αποθήκευση, 
ενδεχομένως απαιτήσεις σχετικά με τη 
διατήρηση αφού ανοιχθεί το προϊόν, και 
την ασφαλή χρήση·

Or. es

Αιτιολόγηση

Σήμερα σε πολλά προϊόντα δεν αναφέρεται ο χρόνος διατήρησής τους μόλις ανοιχθούν, καθώς 
και καμία ένδειξη εάν, για παράδειγμα, πρέπει να διατηρούνται σε καθορισμένη θερμοκρασία. 
Για την ασφάλεια των καταναλωτών πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία αυτά.

Τροπολογία 268
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν εξετάζεται η ανάγκη παροχής 
υποχρεωτικών πληροφοριών για τα 

2. Όταν εξετάζεται η ανάγκη παροχής 
υποχρεωτικών πληροφοριών για τα 
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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.

τρόφιμα, λαμβάνονται υπόψη τα δυνητικά 
έξοδα και οφέλη για τους 
ενδιαφερόμενους παράγοντες 
(συμπεριλαμβανομένων των 
καταναλωτών, των παραγωγών και 
άλλων) που προκύπτουν από την παροχή 
ορισμένων πληροφοριών στις οποίες 
δίνουν σημαντική αξία, ή τυχόν γενικώς 
αποδεκτά οφέλη για να παρέχεται στους
καταναλωτές η δυνατότητα να κάνουν 
συνειδητές επιλογές.

Or. en

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 των καταναλωτών και των 
παραγωγών.

Τροπολογία 269
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο αα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

αα) με το να προτείνει στον καταναλωτή 
μέσω της περιγραφής ή μέσω γραφικών 
παραστάσεων στη συσκευασία ένα 
συγκεκριμένο προϊόν ή μια περιεχόμενη 
ουσία, ενώ στην πραγματικότητα 
πρόκειται για μια απομίμηση τροφίμου ή 
για ένα υποκατάστατο μιας περιεχόμενης 
ουσίας που χρησιμοποιείται κανονικά για 
ένα προϊόν. Σε παρόμοιες περιπτώσεις θα 
πρέπει το προϊόν να αναγράφεται στην 
εμφαίνουσα πλευρά της συσκευασίας με 
την προσθήκη "προϊόν απομίμησης" ή 
"κατασκευάζεται με (περιγραφή της 
προσθετικής ουσίας) αντί για (περιγραφή 
της ουσίας με την οποία 
αντικαθίσταται)".
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Or. de

Τροπολογία 270
Carl Schlyter

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

aa) με γραφικές παραστάσεις οι οποίες 
ενδέχεται να παραπλανούν τον 
καταναλωτή όσον αφορά την προέλευση 
του τροφίμου ή των συστατικών του.

Or. en

Αιτιολόγηση

Μικρή τροποποίηση της αντίστοιχης τροπολογίας του εισηγητή. Οι εικόνες και οι γραφικές 
απεικονίσεις δεν θα χρησιμοποιούνται προς σκόπιμη παραπλάνηση των καταναλωτών ως προς 
την αληθινή καταγωγή ενός προϊόντος.

Τροπολογία 271
Anja Weisgerber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7, παράγραφος 1, στοιχείο αα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

aa) με γραφικές παραστάσεις, που 
παραπλανούν τους καταναλωτές όσον 
αφορά την καταγωγή, τη φύση ή τη 
σύνθεση του τροφίμου·

Or. de

Αιτιολόγηση

Όχι μόνο καταγωγή πρέπει να αναφέρεται εμφανώς, αλλά και η σύνθεση και φύση.  Η ρύθμιση 
αποβλέπει στη βελτίωση της σαφήνειας και αλήθειας απεικονίσεων σε τρόφιμα. Σε ένα γιαούρτι 
με άρωμα βανίλιας είναι παραπλανητική η απεικόνιση βανίλιας σε κλωναράκια.
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Τροπολογία 272
Karl-Heinz Florenz

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γa) με σαφή προβολή με μία σημαντική 
μείωση της ζάχαρης και/ή των λιπαρών 
ουσιών, εφόσον δεν μειώνεται αντίστοιχα 
συγχρόνως η ενέργεια (Kilojoule ή 
κιλοθερμίδες), με εξαίρεση αυτών των 
περιπτώσεων, στις οποίες η μείωσης της 
ζάχαρης ή των λιπαρών ουσιών οδηγεί σε 
καλύτερη επίδραση του προϊόντος στην 
υγεία·

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο μέσος καταναλωτής εκκινεί από το γεγονός ότι ένα τρόφιμο το οποίο διαφημίζεται στην 
εμπρόσθια πλευρά της συσκευασίας με σαφή μείωση της ζάχαρης ή των λιπαρών ουσιών, έχει 
και μια αντίστοιχα μειωμένη ενεργειακή αξία. Αυτό όμως συχνά δεν συμβαίνει λόγω του ότι η 
ζάχαρη ή οι λιπαρές ουσίες αντικαθίστανται από άλλες περιεχόμενες ουσίες. Αλλαγές  του 
προϊόντος οι οποίες έχουν θετική επίπτωση στην υγεία, όπως, π.χ. η αντικατάσταση 
κορεσμένων λιπαρών οξέων από πολλαπλώς ακόρεστα λιπαρά οξέα, θα πρέπει να καθίστανται 
περαιτέρω δυνατά, ακόμη και όταν η ενεργειακή αξία παραμένει η ίδια.

Τροπολογία 273
Carl Schlyter, Satu Hassi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en



PE431.051v01-00 56/107 AM\799895EL.doc

EL

Αιτιολόγηση

Για παράδειγμα, εάν στο προϊόν διατυπώνεται ο ισχυρισμός για γεύση "βανίλιας", ή στη 
συσκευασία του απεικονίζεται η βανίλια, τότε θα πρέπει η γεύση του να προέρχεται από 
πραγματική βανίλια. Το ίδιο ισχύει, λ.χ., για φρούτα.

Τροπολογία 274
Carl Schlyter, Satu Hassi

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γβ) για τρόφιμα που περιέχουν φρούτα: 
(i) με τη δυσανάλογα μεγάλη απεικόνιση 
φρούτων που δεν αποτελούν τα 
πρωταρχικά συστατικά του τροφίμου. 
Στην απεικόνιση πρέπει να κυριαρχεί το 
πρωταρχικό φρούτο που περιέχει το 
τρόφιμο· 
(ii) χρησιμοποιώντας ονομασία φρούτου 
στην ονομασία του τροφίμου χωρίς να 
χρησιμοποιείται το εν λόγω φρούτο στις 
ποσότητες που αναμένονται λογικά από 
τον καταναλωτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές μπορούν να παραπλανούνται όταν στη συσκευασία ενός χυμού υπάρχει 
μεγάλης μορφής απεικόνιση της φράουλας, ενώ το βασικό φρούτο είναι το μήλο.

Τροπολογία 275
Carl Schlyter

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γγ) για το γάλα: χαρακτηρίζοντας το γάλα 
ως "νωπό" όταν η ημερομηνία ελάχιστης 
διατηρησιμότητας υπερβαίνει τις επτά 
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ημέρες μετά την ημερομηνία κατά την 
οποία συσκευάστηκε.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, το αποκαλούμενο "γάλα μακράς διαρκείας" αντικαθιστά όλο και πιο συχνά 
το νωπό γάλα στα ράφια. Το γάλα αυτό έχει παστεριωθεί σαν "κανονικό" γάλα, αλλά σε 
υψηλότερη θερμοκρασία και έχει μικροφιλτραρισθεί. Μπορεί να διατηρηθεί ως 21 ημέρες εάν η 
συσκευασία δεν ανοιχτεί. Ωστόσο, το γάλα αυτό πωλείται ως "νωπό", πράγμα που παραπλανά 
τους καταναλωτές. Μερικά κράτη μέλη έχουν, ως εκ τούτου, θεσπίσει διατάξεις που ορίζουν την 
ανώτατη ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας για τα γάλατα που χαρακτηρίζονται "νωπά".

Τροπολογία 276
Elena Oana Antonescu

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

γa) η σαφής διαφήμιση με την αναφορά 
σε σημαντική μείωση της 
περιεκτικότητας σε σάκχαρα και/ή 
λιπαρές ουσίες που θα μπορούσε να 
παραπλανήσει του καταναλωτές σε 
περίπτωση που η μείωση αυτή δεν 
συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση 
(εκφραζόμενη σε Kilojoules ή kcal) της 
θερμιδικής αξίας του εκάστοτε τροφίμου· 

Or. ro

Αιτιολόγηση

Εάν ένα προϊόν Α παρουσιάζει συγκέντρωση ζάχαρης και/ή λιπαρών ουσιών που δεν 
υπερβαίνουν τo νομοθετικά καθορισμένο επίπεδο που απαιτείται για την κατάταξη στην 
κατηγορία τροφίμων "χαμηλής περιεκτικότητας σε σάκχαρα/λιπαρές ουσίες" και ταυτόχρονα 
περιέχει άλλα συστατικά που αυξάνουν την περιεκτικότητά τους σε θερμίδες (λ.χ. υδατάνθρακες, 
όπως άμυλα ή πρόσθετες ουσίες με μορφή τροποποιημένων αμύλων), και αν υπάρχει στην 
αγορά συγκρίσιμο τρόφιμο Β στο οποίο δεν χρησιμοποιούνται τα συστατικά αυτά, ο 
παρασκευαστής του πρώτου προϊόντος μπορεί να το κατατάξει για λόγους μάρκετινγκ στην 
κατηγορία τροφίμων "διαιτητικά τρόφιμα" δεδομένου ότι μολονότι το προϊόν δεν παρουσιάζει 
περιορισμένη περιεκτικότητα σε θερμίδες. 
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Τροπολογία 277
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι πληροφορίες για τα τρόφιμα πρέπει 
να είναι ακριβείς, σαφείς και κατανοητές 
για τον καταναλωτή.

2. Οι πληροφορίες για τα τρόφιμα πρέπει 
να είναι ακριβείς, σαφείς και κατανοητές 
για τον καταναλωτή. Η επιτροπή που 
αναφέρεται στο άρθρο 49, παράγραφος 1, 
δύναται να εκπονεί μη εξαντλητικό 
κατάλογο των ισχυρισμών και όρων κατά 
την έννοια της παραγράφου 1, η χρήση 
των οποίων πρέπει εν πάση περιπτώσει 
να απαγορευθεί ή να περιοριστεί.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη τροπολογία επιδιώκει να διατηρηθεί η ισχύουσα διάταξη στην κοινοτική 
νομοθεσία περί τροφίμων, η οποία απαιτεί από τα κράτη μέλη να ενεργούν συλλογικά σε 
περίπτωση που χρειάζεται να τεθούν περιορισμοί στη χρήση συγκεκριμένων αναφορών και 
όρων στις ετικέτες. Εν τη απουσία τέτοιας διάταξης, διάφορες χώρες θα μπορούσαν να 
θεσπίσουν νομοθεσία με αποτέλεσμα οι ορισμοί εύκολα να διαφέρουν μεταξύ των κρατών 
μελών, παρακωλύοντας το εμπόριο εντός της εσωτερικής αγοράς. 

Τροπολογία 278
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι πληροφορίες για τα τρόφιμα πρέπει 
να είναι ακριβείς, σαφείς και κατανοητές 
για τον καταναλωτή.

(2) Οι πληροφορίες για τα τρόφιμα πρέπει 
να είναι ακριβείς, σαφείς, ευανάγνωστες 
και κατανοητές για τον καταναλωτή.

Or. sv
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Τροπολογία 279
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8, παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

1. Ο υπεύθυνος για την επισήμανση 
εξασφαλίζει την παρουσία και την 
ουσιαστική ακρίβεια των ενδείξεων 
επισήμανσης.

Or. de

Αιτιολόγηση

Στόχος είναι να μην ζητούνται ευθύνες από εμπορικές επιχειρήσεις για περιστάσεις οι οποίες 
δεν εμπίπτουν στο πεδίο ευθύνης ή επιρροής τους. Προκειμένου να διασφαλισθεί η 
συνεκτικότητα του κοινοτικού δικαίου, είναι απαραίτητο, να προσαρμοσθεί η διατύπωση του 
άρθρου 8 στον πρόσφατα εγκριθέντα κανονισμό (EΚ) 767/2009 σχετικά με τη θέση σε 
κυκλοφορία και τη χρήση κτηνοτροφών. Αυτό το κείμενο και η παρούσα πρόταση βασίζονται 
στις ίδιες αρχές του κανονισμού (EΚ) 178/2002 και υπόκεινται στους ίδους κανόνες ελέγχου 
του κανονισμού (EΚ) 882/2004. Κατ' αυτό τον τρόπο είναι απαραίτητο όπως οι διατάξεις όσον 
αφορά την ευθύνη των κατασκευαστών αντιστοιχούν στην ίδια προσέγγιση και απολαύουν της 
σαφέστερης διατύπωσης, προκειμένου, όπως το επιθυμεί η Επιτροπή στην αιτιολογική σκέψη 21 
"να εμποδιστεί ο κατακερματισμός των κανόνων σχετικά με την ευθύνη των υπευθύνων".

Τροπολογία 280
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό 
τον έλεγχό τους, δεν τροποποιούν τις 
πληροφορίες που συνοδεύουν ένα τρόφιμο 
εάν μια τέτοια τροποποίηση θα 

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

παραπλανούσε τον τελικό καταναλωτή ή, 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο, θα μείωνε το 
επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, 
ιδίως όσον αφορά την υγεία καθώς και τη 
δυνατότητά τους να προβαίνουν σε 
ενημερωμένες επιλογές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αποσαφήνιση.

Τροπολογία 281
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8, παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

3. Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων, 
στο βαθμό που οι δραστηριότητές τους 
επηρεάζουν την επισήμανση στο πλαίσιο 
της επιχείρησης που βρίσκεται υπό τον 
έλεγχό τους, εξασφαλίζουν ότι οι 
πληροφορίες που παρέχονται με 
οποιοδήποτε μέσο ικανοποιούν τις 
απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

Or. de

Τροπολογία 282
Christa Klaß

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8, παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

4. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων που είναι αρμόδιοι για 
δραστηριότητες λιανικής πώλησης ή 

4. Εφόσον οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων που είναι αρμόδιοι για 
δραστηριότητες λιανικής πώλησης ή 
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διανομής οι οποίες δεν επηρεάζουν τις 
πληροφορίες για τα τρόφιμα ενεργούν με 
τη δέουσα προσοχή ώστε να 
εξασφαλίσουν, εντός των ορίων των 
αντίστοιχων δραστηριοτήτων τους, την 
παρουσία των εφαρμοστέων απαιτήσεων 
σχετικά με τις πληροφορίες για τα 
τρόφιμα, ιδίως με το να μην διαθέτουν 
τρόφιμα για τα οποία γνωρίζουν ή 
υποθέτουν, βάσει των πληροφοριών που 
έχουν ως επαγγελματίες, ότι δεν 
συμμορφώνονται με τις εν λόγω 
απαιτήσεις. 5.

διανομής οι οποίες δεν επηρεάζουν τις 
πληροφορίες για τα τρόφιμα ενεργώντας 
με τη δέουσα προσοχή πληροφορηθούν ότι 
ένα τρόφιμο δεν ανταποκρίνεται στις 
διατάξεις αυτού του κανονισμού τότε 
αντιδρούν σε αυτό άμεσα και στην 
κατάλληλη έκταση.

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός αυτός θα έπρεπε να διασφαλίζει μία σαφή και πλέον αναλογική κατανομή των 
υποχρεώσεων, οι οποίες αντιστοιχούν στα καθήκοντα κάθε επιχείρησης τροφίμων στην αλυσίδα 
προμήθειας και εφοδιασμού τροφίμων.  Αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρηματίες πρέπει να είναι 
υπεύθυνοι για την τήρηση αυτών των νομοθετικών διατάξεων οι οποίες αφορούν την σφαίρα 
εντός της αλυσίδας εφοδιασμού με τρόφιμα.

Τροπολογία 283
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8, παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

4. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων που είναι αρμόδιοι για το 
λιανικό εμπόριο  ή δραστηριότητες 
διανομής οι οποίες δεν επηρεάζουν τις 
πληροφορίες για τα τρόφιμα συμβάλλουν 
με τη δέουσα προσοχή ώστε να τηρούνται 
οι διατάξεις που αφορούν τις 
πληροφορίες για τα τρόφιμα, ιδίως 
παραλείποντας τη διάθεση τροφίμων για 
τα οποία λόγω των γνώσεών τους ή ως 
γνωρίζοντες προσφέροντες γνωρίζουν ή 
εικάζουν ότι αυτά δεν συμμορφώνονται με 
τις εν λόγω διατάξεις.
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συμμορφώνονται με τις εν λόγω 
απαιτήσεις. 5.

Or. de

Τροπολογία 284
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 285
Carl Schlyter, Jill Evans

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 

5. Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων 
τροφίμων, στις επιχειρήσεις που έχουν υπό 
τον έλεγχό τους, εξασφαλίζουν ότι οι 
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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).

πληροφορίες που σχετίζονται με τα μη 
προσυσκευασμένα τρόφιμα διαβιβάζονται 
στον υπεύθυνο που παραλαμβάνει τα 
τρόφιμα για περαιτέρω πώληση ή 
επεξεργασία, έτσι ώστε να προβλέψει, 
κατά περίπτωση, την παροχή, στον τελικό 
καταναλωτή, των υποχρεωτικών 
πληροφοριών για τα τρόφιμα οι οποίες 
καθορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 286
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. sv

Πρέπει να ενισχυθεί το δικαίωμα των τελικών καταναλωτών στην ενημέρωση. 
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Τροπολογία 287
Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη του στοιχείου δ) σημαίνει ότι οι υπεύθυνοι υποχρεούνται να διαβιβάσουν στον 
υπεύθυνο που παραλαμβάνει τα τρόφιμα, πληροφορίες για την ποσότητα ορισμένων συστατικών 
ή κατηγοριών συστατικών. Η συμπερίληψη του σημείου θ) σημαίνει ότι οι υπεύθυνοι 
υποχρεούνται να διαβιβάσουν πληροφορίες για την καταγωγή ορισμένων συστατικών ή 
κατηγορίας συστατικών. Οι πληροφορίες που καθορίζονται στα στοιχεία δ) και θ) είναι 
απαραίτητες για να μπορεί ο υπεύθυνος που προμηθεύει τα τρόφιμα στον τελικό καταναλωτή να 
του προσφέρει τις υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιμα που καθορίζονται στο άρθρο 9, 
παράγραφος 1.

Τροπολογία 288
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(5a) Σύμφωνα με τις διατάξεις που 
προβλέπονται στην παράγραφο 6 του 
άρθρου 14, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 
τροφίμων μεριμνούν ούτως ώστε οι 
επιχειρήσεις που υπόκεινται στον έλεγχό 
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τους να μην διανέμουν προϊόντα με 
ανεπαρκή επισήμανση ή με 
δυσανάγνωστες ετικέτες.

Or. es

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθορίζεται ποιος είναι υπεύθυνος ούτως ώστε να μην πωλούνται παρτίδες 
προϊόντων που φέρουν ετικέτες με τυπογραφικά λάθη ή δυσανάγνωστες ετικέτες που 
δυσχεραίνουν ή παρεμποδίζουν την ενημέρωση των καταναλωτών.

Τροπολογία 289
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. sv

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ενισχυθεί το δικαίωμα των τελικών καταναλωτών στην ενημέρωση.
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Τροπολογία 290
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 6 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του πρώτου 
εδαφίου, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων 
τροφίμων μεριμνούν ώστε οι ενδείξεις που 
αναφέρονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία α), ε), στ), ζ) και η) να 
αναγράφονται και στην εξωτερική 
συσκευασία με την οποία το τρόφιμο 
διατίθεται στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η καθαρή ποσότητα είναι επίσης μία σημαντική πληροφορία που θα πρέπει να εμφανίζεται στην 
εξωτερική συσκευασία, καθώς επίσης και τα στοιχεία που αφορούν τις ειδικές συνθήκες 
αποθήκευσης ή ειδικές συνθήκες χρήσης. 

Τροπολογία 291
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) ονομασία του τροφίμου· (α) ονομασία του τροφίμου και/ή η 
ονομασία της πώλησης·

Or. it
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Τροπολογία 292
Esther de Lange

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

Or. en

Αιτιολόγηση

The net weight of the food can change from the moment of the production until the selling and 
the consumption. The food producer can, however, only influence the production and packing 
process and is hence only able to give the correct net weight at the moment of packing. 

It is clear that the food producer is responsible for indicating the net weight but the rule 
should be modified to clarify that the food producer has the duty to give correct indications 
about the net weight only at the moment of packing the food. After packing and selling of the 
food, the food producer is no longer able to guarantee the correct handling of the product in 
order to minimize the changes of the net weight.

Τροπολογία 293
Andres Perello Rodriguez

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – σημείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης ή 
χρήσης·

ζ) τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης ή 
χρήσης, συμπεριλαμβανομένων 
απαιτήσεων  για τη διατήρηση του 
τροφίμου αφού ανοιχτεί·

Or. es

Αιτιολόγηση

Σήμερα σε πολλά προϊόντα δεν αναφέρεται ο χρόνος διατήρησής τους μόλις ανοιχθούν, καθώς 
και καμία ένδειξη εάν, για παράδειγμα, πρέπει να διατηρούνται σε καθορισμένη θερμοκρασία. 
Για την ασφάλεια των καταναλωτών πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία αυτά.
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Τροπολογία 294
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζα (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζa)  η ημερομηνία παρασκευής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του κανονισμού, που συνίσταται στην παροχή κατάλληλων 
πληροφοριών στους καταναλωτές σχετικά με τα τρόφιμα που καταναλώνουν ώστε να μπορούν 
να προβαίνουν σε ενημερωμένες επιλογές, είναι ουσιώδες να πληροφορούνται οι καταναλωτές 
την ημερομηνία παρασκευής.

Τροπολογία 295
Sergio Berlato, Giancarlo Scotta, Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο η)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Είναι απαραίτητο να τεθεί μία υποχρέωση να αναφέρεται ο πραγματικός παραγωγός των 
τροφίμων, τόσο προκειμένου να δοθούν σωστές πληροφορίες στους καταναλωτές, όσο και για 
να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας τροφίμων. Η έλλειψη αυτής της 
υποχρέωσης κατά το παρελθόν συνέβαλε στην διάδοση του φαινομένου των ιδιωτικών 
σημάτων, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και ως εκ τούτου την 
ίδια την ύπαρξη των επιχειρήσεων γεωργικών ειδών διατροφής.
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Τροπολογία 296
Carl Schlyter

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 και 
διεύθυνση του παρασκευαστή, του 
συσκευαστή, και, όταν χρειάζεται, του
πωλητή εγκατεστημένου στο εσωτερικό 
της Κοινότητας·

Or. en

Αιτιολόγηση

Το όνομα του παρασκευαστή και του συσκευαστή είναι σημαντικές πληροφορίες για τους 
καταναλωτές, ιδιαίτερα εάν το προϊόν πωλείται με το εμπορικό σήμα του σούπερ μάρκετ.

Τροπολογία 297
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο η)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. it

Αιτιολόγηση

Σε προϊόντα που εισάγονται από τρίτες χώρες, είναι σημαντικό να αναφέρονται τα στοιχεία του 
εισαγωγέα.
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Τροπολογία 298
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 299
Françoise Grossetête, Catherine Souille

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9, παράγραφος 1, σημείο θ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

προέλευση του τροφίμου·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η προσθήκη συμπληρωματικών διατάξεων για την καταγωγή των προϊόντων δεν είναι 
κατάλληλη στο μέτρο που θα είχε ως αποτέλεσμα συμπληρωματικό κόστος καθώς και πολλές 
επιπλοκές για την κάλυψη των αναγκών, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πρώτων υλών.

Τροπολογία 300
Dagmar Roth-Behrendt

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9, παράγραφος 1, σημείο θ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. de

Αιτιολόγηση

Ο τόπος καταγωγής του προϊόντος ή των κύριων συστατικών πρέπει να αναφέρεται σε κάθε 
περίπτωση.
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Τροπολογία 301
Jill Evans

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9, παράγραφος 1, σημείο θ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) χώρα καταγωγής ή τόπος προέλευσης, 
όταν η μη αναγραφή τους 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· 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·

θ) η χώρα καταγωγής ή ο  τόπος 
προέλευσης δίνεται για τα ακόλουθα:
a) κρέας·
β) πουλερικά,
γ) γαλακτοκομικά προϊόντα,
δ) νωπά οπωροκηπευτικά,
και για το κρέας και τα πουλερικά όταν 
χρησιμοποιούνται ως συστατικό σε 
μεταποιημένες τροφές.

Όταν η χώρα καταγωγής ή ο τόπος 
προέλευσης του τροφίμου δεν είναι 
ίδια/ίδιος με αυτήν/αυτόν του(-ων) 
πρωταρχικού(-ών) συστατικού(-ών), 
πρέπει να αναφέρεται επίσης η χώρα 
καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης αυτού(-
ών) του(-ων) συστατικού(-ών).
Για το κρέας και τα πουλερικά, 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. Σε άλλες περιπτώσεις, 
παρέχονται πληροφορίες για κάθε έναν 
από τους διάφορους τόπους γέννησης, 
εκτροφής και σφαγής.
Για όλες τις άλλες τροφές αναφέρεται η 
χώρα καταγωγής ή τόπος προέλευσης, 
εκτός εάν υπόκεινται σε ειδικές 
νομοθετικές διατάξεις, όταν η μη 
αναγραφή τους ενδέχεται να παραπλανήσει 
τους καταναλωτές όσον αφορά την 
πραγματική χώρα καταγωγής ή τον 
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πραγματικό τόπο προέλευσης του 
τροφίμου, ιδίως αν οι πληροφορίες που 
συνοδεύουν το τρόφιμο ή η επισήμανση 
στο σύνολό της εξυπονοούν 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·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα στην ενημέρωση, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τις 
πληροφορίες σχετικά με το από που προέρχονται τα τρόφιμα που αγοράζουν. Υπάρχει μεγάλο 
ενδιαφέρον του καταναλωτή για την καταγωγή των τροφίμων και κατά συνέπεια είναι 
απαραίτητο να επεκταθούν οι υποχρεώσεις υποχρεωτική επισήμανσης.

Τροπολογία 302
Glenis Willmott

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 
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·

θ) η χώρα καταγωγής ή ο  τόπος 
προέλευσης δίνεται για τα ακόλουθα:
a) κρέας·
β) πουλερικά,
γ) γαλακτοκομικά προϊόντα,
δ) νωπά οπωροκηπευτικά,
και για το κρέας και τα πουλερικά όταν 
χρησιμοποιούνται ως συστατικό σε 
μεταποιημένες τροφές.

Όταν η χώρα καταγωγής ή ο τόπος 
προέλευσης του τροφίμου δεν είναι 
ίδια/ίδιος με αυτήν/αυτόν του(-ων) 
πρωταρχικού(-ών) συστατικού(-ών), 
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πρέπει να αναφέρεται επίσης η χώρα
καταγωγής ή ο τόπος προέλευσης αυτού(-
ών) του(-ων) συστατικού(-ών).
Για το κρέας και τα πουλερικά, 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. Σε άλλες περιπτώσεις, 
παρέχονται πληροφορίες για κάθε έναν 
από τους διάφορους τόπους γέννησης, 
εκτροφής και σφαγής.
Για όλες τις άλλες τροφές αναφέρεται η 
χώρα καταγωγής ή τόπος προέλευσης, 
εκτός εάν υπόκεινται σε ειδικές 
νομοθετικές διατάξεις, όταν η μη 
αναγραφή τους 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 επισήμανση 
στο σύνολό της εξυπονοούν 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·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα στην ενημέρωση, η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει τις 
πληροφορίες σχετικά με το από που προέρχονται τα τρόφιμα που αγοράζουν. Υπάρχει μεγάλο 
ενδιαφέρον του καταναλωτή για την καταγωγή των τροφίμων και κατά συνέπεια είναι 
απαραίτητο να επεκταθούν οι υποχρεώσεις υποχρεωτική επισήμανσης.
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Τροπολογία 303
Struan Stevenson

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

θ) χώρα καταγωγής ή τόπος προέλευσης, 
όλων των μη επεξεργασμένων κρεάτων, 
ψαριών, νωπών οπωροκηπευτικών και, 
για τα μεταποιημένα κρέατα, ψάρια και 
γαλακτοκομικά προϊόντα, η χώρα ή 
περιοχή καταγωγής όπου παρήχθησαν οι 
βασικές γεωργικές πρώτες ύλες που 
χρησιμοποιήθηκαν. Η ένδειξη είναι 
σύμφωνη με τους κανόνες που ορίζονται στο 
άρθρο 35 παράγραφοι 3 και 4 και με 
εκείνους που θεσπίζονται σύμφωνα με το 
άρθρο 35 παράγραφος 5·

Or. en

Αιτιολόγηση

Για λόγους διαφάνειας, και για να προληφθεί η παραπλάνηση του καταναλωτών, οι 
επισημάνσεις θα πρέπει να αναφέρουν την χώρα καταγωγής των ζώων που χρησιμοποιήθηκαν 
για την παραγωγή των τροφίμων, επιτρέποντας στους καταναλωτές μία ενημερωμένη επιλογή. 
Παρόμοια κριτήρια θα πρέπει να ισχύσουν για τα μεταποιημένα ψάρια, όπως ο καπνιστός 
σολομός  ή το χαβιάρι σε κονσέρβα, ώστε να μην κάνουν υποθέσεις οι καταναλωτές για την 
καταγωγή του προϊόντος. Η τροπολογία αυτή συμπεριλαμβάνει επίσης στον παρόντα κανονισμό 
την ισχύουσα κοινοτική νομοθεσία για τα τρόφιμα, όσον αφορά τα νωπά ψάρια, τα νωπά 
οπωροκηπευτικά. 

Τροπολογία 304
Elisabetta Gardini

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9, παράγραφος 1, σημείο θ) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

προϊόντων, περιοχή προέλευσης της 
βασικής γεωργικής πρώτης ύλης που 
χρησιμοποιείται στην επεξεργασία. Η 
ένδειξη πρέπει να είναι σύμφωνη με τους 
κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 35 
παράγραφοι 3 και 4 και με εκείνους που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 35 
παράγραφος 5·

Or. it

Αιτιολόγηση

Χάριν διαφάνειας, οι καταναλωτές οφείλουν να γνωρίζουν τη χώρα προέλευσης ενός τροφίμου. 
Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να γνωρίζουν από πού προέρχονται τα προϊόντα που 
χρησιμοποιούν ώστε να προβαίνουν σε ενημερωμένη και ανεξάρτητη επιλογή και, επειδή στην 
περίπτωση των μεταποιημένων προϊόντων οι τόποι όπου πραγματοποιούνται τα διάφορα 
στάδια παραγωγής μπορεί να είναι διαφορετικοί, σκόπιμο είναι να εξασφαλισθεί η 
"ιχνηλασιμότητα" της πληροφορίας.

Τροπολογία 305
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9, παράγραφος 1, σημείο θ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

i) χώρα καταγωγής ή τόπος προέλευσης, 
όταν η μη επισήμανσή τους είναι πιθανόν 
να παραπλανήσει τους καταναλωτές όσον 
αφορά την πραγματική χώρα καταγωγής ή 
τον πραγματικό τόπο προέλευσης του 
τροφίμου,

Or. de
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Αιτιολόγηση

Δεν υποστηρίζονται οι προσθήκες στην επί του παρόντος ισχύουσα διάταξη. Θα έχουν ως 
αποτέλεσμα επιπρόσθετες περιπλοκές και δαπάνες, λόγω του ότι η προέλευση πρώτων υλών 
ποικίλλει στην πράξη αναλόγως με την διαθεσιμότητα. Το επιπλέον κόστος θα επιβαρύνει του 
καταναλωτές. Λόγω του ότι η προέλευση πρέπει να αναφέρεται χωρίς εξαίρεση σε όλες τις 
περιπτώσεις, στις οποίες διαφορετικά παραπλανάται ο καταναλωτής, δεν υπάρχει αντίστοιχα 
υπεραξία για τους καταναλωτές. Η πρόταση παραβιάζει εν προκειμένω τον στόχο για 
απλοποίηση της νομοθεσίας.

Τροπολογία 306
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

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

Or. en
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Τροπολογία 307
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9, παράγραφος 1, σημείο θ) 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

i) χώρα καταγωγής μη μεταποιημένων 
γεωργικών προϊόντων και – στην 
περίπτωση μεταποιημένων προϊόντων – η 
περιοχή καλλιέργειας ή εκτροφής της 
σημαντικότερης γεωργικής πρώτης ύλης 
που χρησιμοποιείται κατά τη μεταποίηση· 
οι ενδείξεις είναι σύμφωνες με τους 
κανόνες που ορίζονται στο άρθρο 35 
παράγραφοι 3 και 4 και με εκείνους που 
θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 35 
παράγραφος 5·

Or. sv

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να κάνουν οι καταναλωτές τις επιλογές τους κατόπιν ενημέρωσης, είναι 
σημαντικό να γνωρίζουν την προέλευση των βασικότερων συστατικών που χρησιμοποιούνται σε 
μεταποιημένα τρόφιμα.

Τροπολογία 308
Pilar Ayuso

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θ) χώρα καταγωγής ή τόπος προέλευσης, 
όταν η μη επισήμανσή τους είναι πιθανόν 
να παραπλανήσει τους καταναλωτές όσον 
αφορά την πραγματική χώρα καταγωγής ή 
τον πραγματικό τόπο προέλευσης του 
τροφίμου, ιδίως αν οι πληροφορίες που 
συνοδεύουν το τρόφιμο ή η ετικέτα στο 
σύνολό της εξυπονοούν ότι το τρόφιμο 

θ) ενδείξεις της χώρας καταγωγής, όταν η 
μη παροχή των πληροφοριών αυτών είναι 
πιθανόν να παραπλανήσει τους 
καταναλωτές όσον αφορά την πραγματική
καταγωγή ή προέλευση του τροφίμου·
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έχει διαφορετική χώρα καταγωγής ή τόπο 
προέλευσης· σ’ αυτές τις περιπτώσεις, η 
ένδειξη είναι σύμφωνη με τους κανόνες 
που ορίζονται στο άρθρο 35 παράγραφοι 
3 και 4 και με εκείνους που θεσπίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 5·

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι προσθήκες στην παρούσα διάταξη δεν υποστηρίζονται επειδή θα προκαλέσουν περισσότερες 
επιπλοκές και κόστος εφόσον η προέλευση των πρώτων υλών δεν μπορεί να καθορισθεί, σε 
συνάρτηση με τις δυνατότητες. Το συμπληρωματικό κόστος θα πρέπει να επιβαρύνει τον 
καταναλωτή.

Τροπολογία 309
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9, παράγραφος 1, σημείο θ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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

i) μία αναφορά της καταγωγής και της 
προέλευσης, από την οποία προκύπτει η 
προέλευση του προϊόντος και των
συστατικών που καθορίζουν την αξία·

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές απαιτούν όλο και περισσότερο ασφαλείς πληροφορίες όσον αφορά την 
προέλευση των προϊόντων και των συστατικών που καθορίζουν την αξία τους (ιδίως στο κρέας 
και στα προϊόντα κρέατος) προκειμένου να λάβουν την απόφαση αγοράς. Η απαίτηση αυτή 
πρέπει να ληφθεί υπόψη. Ένας κατάλογος προϊόντων, για τα οποία είναι υποχρεωτικά αυτά τα 
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στοιχεία πρέπει να υποβληθεί στο πλαίσιο της κανονιστικής διαδικασίας.

Τροπολογία 310
János Áder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο θα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ia) χώρα στην οποία ευρίσκεται ο 
εκάστοτε τόπος μεταποίησης, σε 
περίπτωση που στάδιο της παραγωγής 
τροφίμων πραγματοποιείται εκτός της 
Κοινότητας·

Or. hu

Αιτιολόγηση

Ορισμένα στάδια της παραγωγής τροφίμων διεξάγονται συχνά, για διάφορους οικονομικούς 
λόγους, εκτός της Κοινότητας.  Ωστόσο, οι καταναλωτές ενδέχεται να παραπλανηθούν εάν από 
την ετικέτα ή την εξωτερική εμφάνιση των προϊόντων μπορεί δικαιολογημένα να συναχθεί το 
συμπέρασμα ότι τόσο ο τόπος προέλευσης των προϊόντων, όσο και ο τόπος μεταποίησής τους 
είναι στην επικράτεια της Κοινότητας.

Τροπολογία 311
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο θα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θα) όσον αφορά το κρέας και τα τρόφιμα 
που περιέχουν κρέας, οι τόποι γέννησης, 
εκτροφής, και σφαγής, σύμφωνα με το 
άρθρο 2, παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 312
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχείο θα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

θα) σε άλλο κρέας εκτός του βοείου και 
του μόσχειου πρέπει να αναγράφονται τα 
ακόλουθα στοιχεία στις ετικέτες:
i) το κράτος μέλος ή η τρίτη χώρα 
γέννησης του ζώου·
ii) τα κράτη μέλη ή οι τρίτες χώρες όπου 
πραγματοποιήθηκε η πάχυνση·
(iii) το κράτος μέλος ή η τρίτη χώρα όπου 
πραγματοποιήθηκε η σφαγή· 
Η γέννηση που πραγματοποιήθηκε, 
εκτροφή και σφαγή των ζώων από τα 
οποία προέρχεται το κρέας, , i) σε ένα και 
το ίδιο κράτος μέλος, τότε τα στοιχεία 
μπορούν να είναι ως ακολούθως: 
"Προέλευση: (το όνομα του κράτους 
μέλους)·
ii) σε μία και την ίδια τρίτη χώρα, τότε η 
ένδειξη μπορεί να είναι ως ακολούθως: 
"Προέλευση: (όνομα της τρίτης χώρας)".

Or. de

Αιτιολόγηση

Ακριβώς στο κρέας έχει ο καταναλωτής πολύ μεγάλη προσδοκία όσον αφορά την προέλευση. 
Αυτή η περίσταση λαμβάνεται υπόψη όταν στο κρέας προκύπτουν και είναι ιχνηλάσιμα 
σημαντικά βήματα (γέννηση, πάχυνση, σφαγή).
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Τροπολογία 313
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο θα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θα) στην περίπτωση μεταποιημένων 
προϊόντων τροφίμων, η χώρα καταγωγής 
των πρωτογενών συστατικών·

Or. it

Αιτιολόγηση

Διευκρινιστική πληροφορία για τους καταναλωτές. Πολλοί καταναλωτές δίδουν μεγάλη σημασία 
στην παροχή τέτοιων πληροφοριών.

Τροπολογία 314
George Lyon

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο θα) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θα) Η χώρα καταγωγής στην περίπτωση 
ορισμένων πρωτογενών προϊόντων, 
σύμφωνα με την προσέγγιση ανάλογα με 
την περίπτωση, και μετά από 
διαβουλεύσεις με τους αρμόδιους στους 
αντίστοιχους τομείς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η επισήμανση της χώρας καταγωγής είναι ήδη υποχρεωτική για ορισμένα πρωτογενή προϊόντα 
(για παράδειγμα στην περίπτωση του βοείου κρέατος) όπου κρίθηκε απαραίτητο για λόγους 
ιχνηλασιμότητας και ασφάλειας. Ενδεχομένως εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια προϊόντα 
που θα πρέπει να έχουν την ίδια μεταχείριση· θα πρέπει συνεπώς να εξακολουθεί να υπάρχει η 
δυνατότητα αυτή. Αυτό θα αντικατοπτρίζει τις προσδοκίες των καταναλωτών σε ορισμένους 
τομείς ειδών διατροφής. 



AM\799895EL.doc 83/107 PE431.051v01-00

EL

Τροπολογία 315
Karin Kadenbach

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 
τη σωστή χρήση του τροφίμου·

ι) οδηγίες χρήσης, οι οποίες περιέχουν 
επίσης πληροφορίες όσον αφορά τις 
συνθήκες αποθήκευσης καθώς και την 
διατηρησιμότητα του τροφίμου μετά το 
άνοιγμα της συσκευασίας, στην 
περίπτωση που το τρόφιμο αυτό χωρίς 
αυτές τις πληροφορίες δεν θα μπορούσε 
να χρησιμοποιηθεί κατάλληλα·

Or. de

Αιτιολόγηση

Η υποχρεωτική ένδειξη των συνθηκών αποθήκευσης καθώς και πληροφοριών, σχετικά με το 
πώς πρέπει να αντιμετωπισθεί ή να αποθηκευτεί το προϊόν μετά το άνοιγμα της συσκευασίας 
είναι απαραίτητη ιδίως σε προϊόντα που πρέπει να αποθηκεύονται σε δροσερό μέρος και κατ' 
αυτό τον τρόπο είναι μικροβιολογικά ευαίσθητα.

Τροπολογία 316
Carl Schlyter

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

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβa). ο βαθμός (εκφρασμένος με ποσοστό 
%) στον οποίο ο υπεύθυνος της 
επιχείρησης τροφίμων του οποίου το 
όνομα αναγράφεται στην ετικέτα εγγυάται 
την απουσία των κάτωθι πρακτικών καθ’ 
όλη την αλυσίδα εφοδιασμού του 
τροφίμου:
(1)  παιδικής εργασίας, κατά την έννοια 
του άρθρου 2 του συμφώνου 138 της 
ΔΟΕ·
(2)  καταναγκαστικής εργασίας, κατά την 
έννοια του άρθρου 2 του συμφώνου 29 
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της ΔΟΕ·
(3)  διακρίσεων, κατά την έννοια του 
άρθρου 1 του συμφώνου 111 της ΔΟΕ·
(4)  παραβίασης της ελευθερίας του 
συνεταιρίζεσθαι, κατά την έννοια του 
άρθρου 2 του συμφώνου 87 της ΔΟΕ.

Or. en

Αιτιολόγηση

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

Τροπολογία 317
Richard Seeber

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9, παράγραφος 1, σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. για ακατέργαστα τρόφιμα αναφορά 
της καταγωγής και προέλευσης 

Or. de

Αιτιολόγηση

Οι καταναλωτές απαιτούν όλο και περισσότερο ασφαλείς πληροφορίες σχετικά με την 
προέλευση ακατέργαστων τροφίμων (ιδίως για το γάλα και το κρέας) προκειμένου να λάβουν 
την απόφαση αγοράς. Η απαίτηση αυτή πρέπει να ληφθεί υπόψη.
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Τροπολογία 318
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 9α
Παρεκκλίσεις για τις μικροεπιχειρήσεις
Τα χειροποίητα προϊόντα που παράγονται 
από πολύ μικρές επιχειρήσεις εξαιρούνται 
από την απαίτηση του άρθρου 9, 
παράγραφος 1, (ιβ). Μπορούν επίσης να 
εξαιρεθούν από τις απαιτήσεις ενδείξεων 
που ορίζονται στο Άρθρο 9, παράγραφος 
(1)(α) έως (ια) εάν τα προϊόντα 
πωλούνται στον τόπο παραγωγής και το 
προσωπικό πωλήσεων είναι σε θέση να 
προσφέρει αν του ζητηθεί αυτές τις 
διατροφικές πληροφορίες. Εναλλακτικά, 
οι πληροφορίες αυτές μπορούν επίσης να 
παρέχονται μέσω ενδείξεων στα ράφια. 

Or. en

Αιτιολόγηση

Εξαιρέσεις θα πρέπει να γίνονται δεκτές μόνο για πολύ μικρές επιχειρήσεις που παράγουν 
χειροποίητα προϊόντα.

Τροπολογία 319
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί το 
Παράρτημα III. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
θεσπίζονται με την κανονιστική 

διαγράφεται
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διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο 
άρθρο 49 παράγραφος 4.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση των υποχρεωτικών στοιχείων της επισήμανσης δεν είναι "μη ουσιώδη 
στοιχεία".

Τροπολογία 320
Andres Perello Rodriguez

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.

διαγράφεται

Or. es

Αιτιολόγηση

Τα μη προσυσκευασμένα προϊόντα δεν πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 
κανονισμού.

Τροπολογία 321
Horst Schnellhardt

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, 
εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:

(α) Για τρόφιμα που προσφέρονται μη 
προσυσκευασμένα για πώληση στον 
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τελικό καταναλωτή ή σε μονάδες 
ομαδικής εστίασης ή για τρόφιμα που 
συσκευάζονται στον τόπο πώλησης, εφ’ 
όσον το ζητήσει ο αγοραστής, ή 
προσυσκευάζονται για άμεση πώληση, τα 
κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν 
λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τον 
τρόπο αναγραφής των ενδείξεων που 
προβλέπονται στα άρθρα 9 και 10.
(β) Τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν να μην απαιτούν την 
αναγραφή ορισμένων ενδείξεων που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1, εκτός 
αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 στοιχείο γ), υπό τον όρον 
ότι εξακολουθεί να είναι επαρκής η 
πληροφόρηση του καταναλωτή ή της 
μονάδας ομαδικής εστίασης.
(δ) Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν αμέσως 
στην Επιτροπή το κείμενο των μέτρων 
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 
2.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το κεφάλαιο VI σχετικά με τις εθνικές διατάξεις θα πρέπει να διαγραφεί και να αντικατασταθεί 
από μια κοινοτική προσέγγιση, ώστε να υπάρξει πλήρης εναρμόνιση σε επίπεδο ΕΕ.

Τροπολογία 322
Glenis Willmott

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. Το άρθρο 41 εφαρμόζεται για τρόφιμα 
που προσφέρονται μη προσυσκευασμένα 
για πώληση στον τελικό καταναλωτή ή 
για τρόφιμα που συσκευάζονται επί 
τόπου, εφόσον το ζητήσει ο αγοραστής, ή 
προσυσκευάζονται για άμεση πώληση.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Λόγω των προβλημάτων που συνδέονται με τη σήμανση των μη προσυσκευασμένων τροφίμων, 
περιλαμβανομένων και εκείνων που πωλούνται σε εγκαταστάσεις εστίασης, τα τρόφιμα αυτά 
πρέπει να εξαιρούνται από τις υποχρεωτικές ενδείξεις σήμανσης, πλην των πληροφοριών 
σχετικά με αλλεργίες.

Τροπολογία 323
Bernadette Vergnaud

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 3mm 
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 
ευανάγνωστους χαρακτήρες σύμφωνα με 
τα ακόλουθα κριτήρια μεγέθους, 
λαμβάνοντας ως πρότυπο το γράμμα "χ":

τουλάχιστον 1 mm για συσκευασίες ή 
περιέκτες των οποίων η μέγιστη 
εκτυπώσιμη επιφάνεια , ή η ετικέτα, έχει 
έκταση μεταξύ 25 και 75 cm2·

Τουλάχιστον 1,4 mm για συσκευασίες ή 
περιέκτες των οποίων η μέγιστη 
εκτυπώσιμη επιφάνεια ή η ετικέτα  έχει 
έκταση μεγαλύτερη των 75 cm2·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ελάχιστο μέγεθος 3 mm θα συνεπαγόταν αύξηση του μεγέθους της συσκευασίας, σε αντίθεση με 
τους περιβαλλοντικούς στόχους. Ένα ελάχιστα μικρότερο μέγεθος είναι αρκετό για την μεγάλη 
πλειοψηφία των καταναλωτών, υπό την προϋπόθεση της εφαρμογής αυστηρών κριτηρίων 
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δυνατότητας ανάγνωσης.

Τροπολογία 324
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 και 1α (νέα)

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 3mm 
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), οι 
υποχρεωτικές ενδείξεις που απαριθμούνται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 1 αναγράφονται 
στη συσκευασία ή στην ετικέτα ενώ πρέπει 
να διασφαλίζεται σαφώς το ευανάγνωστο.

1a. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
εκπονεί από κοινού με τους σχετικούς 
εκπροσώπους συμφερόντων 
κατευθυντήριες γραμμές για το 
ευανάγνωστο.

Or. de

Αιτιολόγηση

Το ευανάγνωστο της ετικέτας εξαρτάται από σειρά στοιχείων όπως μεταξύ άλλων η 
γραμματοσειρά και μέγεθος της γραμματοσειράς, χρωματισμός, αντίθεση, πυκνότητα εκτύπωσης 
κλπ.  Η μεμονωμένη θεώρηση ενός από αυτά τα στοιχεία μόνο δεν είναι επαρκής προκειμένου 
να διασφαλίζεται το επιδιωκόμενο ευανάγνωστο. Ένα ελάχιστο μέγεθος χαρακτήρων 3 mm δεν 
είναι εφαρμόσιμο. Μεγαλύτερες ετικέτες οδηγούν σε μεγαλύτερες συσκευασίες και, κατ' αυτόν 
τον τρόπο. σε μεγαλύτερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
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Τροπολογία 325
Jan Březina, Miroslav Ouzký

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 3mm 
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), οι 
υποχρεωτικές ενδείξεις που απαριθμούνται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 1 αναγράφονται 
στη συσκευασία ή στην ετικέτα σε σαφώς 
ευανάγνωστη μορφή.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
διαβουλεύσεων με εκπροσώπους των 
αντίστοιχων ομάδων συμφερόντων, η 
Επιτροπή μπορεί να προτείνει 
κατευθυντήριες γραμμές για το 
ευανάγνωστο των πληροφοριών για τα 
τρόφιμα προς τους καταναλωτές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Το ευανάγνωστο των επισημάνσεων των τροφίμων εξαρτάται από πολλά στοιχεία, και όχι μόνο 
από το μέγεθος των χαρακτήρων. Ένα ελάχιστο μέγεθος χαρακτήρων 3 mm θα καταστήσει 
αδύνατη για ορισμένες συσκευασίες την αναγραφή όλων των υποχρεωτικών πληροφοριών, 
ιδιαίτερα στην περίπτωση των πολύγλωσσων ετικετών. Θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε μεγέθυνση 
ορισμένων συσκευασιών, πράγμα που θα έρχεται σε αντίθεση με τον στόχο της μείωσης των 
απορριμμάτων συσκευασιών. Η Επιτροπή θα πρέπει ωστόσο να ενθαρρυνθεί να αναπτύξει 
κατευθυντήριες γραμμές για την αναγνωσιμότητα των πληροφοριών της ετικέτας. 
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Τροπολογία 326
Jill Evans

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 3mm 
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 σε σαφώς 
ευανάγνωστη μορφή και με σημαντική 
αντίθεση μεταξύ των γραμματοσειρών με 
χαρακτήρες ύψους χ τουλάχιστον 1,2mm. 
και του φόντου.

Άλλα στοιχεία που θα λαμβάνονται υπόψη 
για να εξασφαλισθεί το ευανάγνωστο των 
πληροφοριών για τις τροφές είναι τα 
ακόλουθα:

(i) η παρουσίαση του κειμένου, 
(ii) το είδος, 
(iii) το μέγεθος,
(iv) το χρώμα των χαρακτήρων του 
κειμένου,
(v) το χρώμα του φόντου, 
(vi) η συσκευασία και η εκτύπωση, και
(vii) η απόσταση και η οπτική γωνία 
ανάγνωσης.

Η Επιτροπή θεσπίζει κανόνες που 
προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο 
πρέπει να εφαρμοσθούν τα στοιχεία αυτά 
ώστε να διασφαλισθεί η αναγνωσιμότητα 
των πληροφοριών για τα τρόφιμα από 
τους καταναλωτές σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49, παράγραφος 3.
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Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες στις συσκευασίες θα πρέπει να είναι ευανάγνωστες ώστε να μπορούν να 
δώσουν πληροφορίες στους καταναλωτές. Για να διευκρινισθεί το μέγεθος των χαρακτήρων 
που πρέπει να χρησιμοποιηθούν έχει συμπεριληφθεί ένα ύψος χ (η αναφορά που 
χρησιμοποιείται συνήθως για τους χαρακτήρες είναι το ύψος του γράμματος χ σε μικρά 
γράμματα). Οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε μια συσκευασία πρέπει, ανεξάρτητα από το 
μέγεθός της, να είναι ευανάγνωστες για τους καταναλωτές διότι, διαφορετικά, δεν έχουν λόγο 
ύπαρξης.

Τροπολογία 327
Gerben-Jan Gerbrandy, George Lyon

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 3mm 
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), οι 
υποχρεωτικές ενδείξεις που απαριθμούνται 
στο άρθρο 9 παράγραφος 1 αναγράφονται 
στη συσκευασία ή στην ετικέτα σε σαφώς 
ευανάγνωστη μορφή, μέσω της χρήσης  
τύπου χαρακτήρων, χρώματος και 
αντίθεσης.

Στο πλαίσιο διαδικασίας διαβούλευσης με 
εκπροσώπους των αντίστοιχων ομάδων 
συμφερόντων, η Επιτροπή εκπονεί 
δεσμευτικούς κανόνες που διέπουν το 
ευανάγνωστο των πληροφοριών για τα 
τρόφιμα από τους καταναλωτές. Τα 
μέτρα αυτά, που αποσκοπούν στην 
τροποποίηση των μη ουσιωδών στοιχείων 
του παρόντος κανονισμού με τη 
συμπλήρωσή του, αποφασίζονται 
σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία 
με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 49 
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παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση αναγραφής με χαρακτήρες μεγέθους τουλάχιστον 3 mm για όλα τα στοιχεία τα 
οποία υποχρεωτικά αναγράφονται δεν είναι επαρκής, ώστε να διασφαλίζεται σαφώς το 
ευανάγνωστο. Επιπλέον μια κατωτάτου μεγέθους αναγραφή με χαρακτήρες 3 mm δεν είναι 
εύκολα εφαρμόσιμη, διότι ειδικότερα σε συσκευασίες σε πολλές γλώσσες δεν υφίσταται επαρκής 
χώρος για όλα τα στοιχεία τα οποία πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται σε αυτό το μέγεθος. 
Μια μεγέθυνση των στοιχείων που υποχρεωτικά αναγράφονται σε 3 mm οδηγεί, στο γεγονός ότι 
όλες οι συσκευασίες θα πρέπει να καταστούν μεγαλύτερες, πράγμα το οποίο πάλι έρχεται σε 
αντίθεση με τον στόχο της μείωσης του μεγέθους των απορριμμάτων συσκευασιών και θα είχε 
ως αποτέλεσμα και μεγαλύτερες μερίδες. 

Τροπολογία 328
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

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 σταθερού μεγέθους 
τουλάχιστον 3mm και παρουσιάζονται
κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται 
σημαντική αντίθεση μεταξύ των 
γραμματοσειρών και του φόντου.

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 σε σαφώς ευανάγνωστη 
μορφή, η οποία δεν θα αφήνει περιθώρια 
για παραπλάνηση του καταναλωτή.

Στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για την 
εξασφάλιση της αναγνωσιμότητας των 
πληροφοριών για τα τρόφιμα είναι η 
παρουσίαση του κειμένου, το είδος, το 
μέγεθος και το χρώμα των χαρακτήρων 
του κειμένου, το χρώμα του φόντου, η 
συσκευασία και η εκτύπωση, καθώς η 
απόσταση και η οπτική γωνία 
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ανάγνωσης.
Η Επιτροπή εκπονεί, σε συνεργασία με 
τις ευρωπαϊκές οργανώσεις 
καταναλωτών και ενδιαφερομένων, 
κανόνες με τους οποίους διευκρινίζει το 
πώς κάθε ένα από αυτά τα στοιχεία 
πρέπει να εφαρμοσθεί για να 
εξασφαλισθεί η αναγνωσιμότητα των 
πληροφοριών για τα τρόφιμα από τους 
καταναλωτές. Τα μέτρα αυτά, που 
αποσκοπούν στην τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού με τη συμπλήρωσή του, 
αποφασίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49 παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται στην ετικέτα θα πρέπει να είναι ευδιάκριτες, 
ευανάγνωστες και να μην παραπλανούν τους καταναλωτές, προκειμένου να προβαίνουν οι 
καταναλωτές σε ενημερωμένη επιλογή. 

Τροπολογία 329
Dagmar Roth-Behrendt

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 3mm
και παρουσιάζονται κατά τρόπον ώστε να 
εξασφαλίζεται σημαντική αντίθεση μεταξύ 

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 1,5 mm
και παρουσιάζονται κατά τρόπον ώστε να 
εξασφαλίζεται σημαντική αντίθεση μεταξύ 
των γραμματοσειρών και του φόντου.
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των γραμματοσειρών και του φόντου.

Or. de

Αιτιολόγηση

Η υποχρέωση για χαρακτήρες μεγέθους τουλάχιστον 3 mm δεν είναι εφαρμόσιμη στην πράξη 
και θα οδηγούσε σε πολλά τρόφιμα να μην είναι δυνατόν να αναγραφούν τα στοιχεία της 
υποχρεωτικής επισήμανσης. 

Τροπολογία 330
Glenis Willmott

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 3mm 
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 σε σαφώς 
ευανάγνωστη μορφή και με σημαντική 
αντίθεση μεταξύ των γραμματοσειρών με 
χαρακτήρες ύψους χ τουλάχιστον 1,2mm. 
και του φόντου.

Άλλα στοιχεί που θα λαμβάνονται υπόψη 
για να εξασφαλισθεί το ευανάγνωστο των 
πληροφοριών για τις τροφές είναι τα 
ακόλουθα:

(i) η παρουσίαση του κειμένου, 
(ii) το είδος, 
(iii) το μέγεθος,
(iv) το χρώμα των χαρακτήρων του 
κειμένου,
(v) το χρώμα του φόντου, 
(vi) η συσκευασία και η εκτύπωση, και
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(vii) η απόσταση και η οπτική γωνία 
ανάγνωσης.

Η Επιτροπή θεσπίζει κανόνες που 
προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο 
πρέπει να εφαρμοσθούν τα στοιχεία αυτά 
ώστε να διασφαλισθεί η αναγνωσιμότητα 
των πληροφοριών για τα τρόφιμα από 
τους καταναλωτές σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που 
αναφέρεται στο άρθρο 49, παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες στις συσκευασίες θα πρέπει να είναι ευανάγνωστες ώστε να μπορούν να 
δώσουν πληροφορίες στους καταναλωτές. Για να διευκρινισθεί το μέγεθος των χαρακτήρων 
που πρέπει να χρησιμοποιηθούν έχει συμπεριληφθεί ένα ύψος χ (η αναφορά που 
χρησιμοποιείται συνήθως για τους χαρακτήρες είναι το ύψος του γράμματος χ σε μικρά 
γράμματα). Οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε μια συσκευασία πρέπει, ανεξάρτητα από το 
μέγεθός της, να είναι ευανάγνωστες για τους καταναλωτές διότι, διαφορετικά, δεν έχουν λόγο 
ύπαρξης.

Τροπολογία 331
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι υποχρεωτικές ενδείξεις που 
απαριθμούνται στο άρθρο 9, παράγραφος 
1 παρουσιάζονται κατά τρόπον ώστε να 
εξασφαλίζεται σημαντική αντίθεση 
μεταξύ των γραμματοσειρών και του 
φόντου και να είναι εύκολα ορατές, 
ευανάγνωστες και ανεξίτηλες.

Or. fr
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Τροπολογία 332
Glenis Willmott

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1α. Οι απαιτήσεις για το ελάχιστο μέγεθος 
των χαρακτήρων που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν ισχύουν για τα τρόφιμα 
που υπόκεινται στις διατάξεις της 
οδηγίας της Επιτροπής 1999/21/EΚ της 
25ης Μαρτίου 1999 σχετικά με τα 
διαιτητικά τρόφιμα που προορίζονται για 
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα διαιτητικά τρόφιμα που προορίζονται για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς αποτελούν αντικείμενο 
λεπτομερών απαιτήσεων πέραν εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 9, παράγραφος 1, της 
πρότασης κανονισμού και ακόμη οι συσκευασίες σχετικά με μεγάλου μεγέθους δεν θα επέτρεπαν 
να αναγράφονται όλες οι υποχρεωτικές ενδείξεις στο προτεινόμενο ελάχιστο μέγεθος 
χαρακτήρων. Οι ετικέτες των διαιτητικών αυτών προϊόντων υποβάλλονται στις αρμόδιες αρχές 
των κρατών μελών κατά τη στιγμή της κοινοποίησης και μπορεί να ελεγχθεί η αναγνωσιμότητά 
τους εάν ο παρασκευαστής κάνει χρήση της παρέκκλισης.

Τροπολογία 333
Bernadette Vergnaud

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 
9 παράγραφος 1 στοιχεία α), ε) και ια) 
πρέπει να βρίσκονται στο ίδιο οπτικό 
πεδίο.

2. Οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 
9 παράγραφος 1 στοιχεία α), ε) και ια) 
αφενός και στο άρθρο 9 παράγραφος 1 
στοιχεία γ), στ), ζ) και ι) αφετέρου πρέπει 
να βρίσκονται στο ίδιο οπτικό πεδίο.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία (αλλεργιογόνα, ημερομηνία λήξης, συνθήκες 
συντήρησης και οδηγίες χρήσης) θα πρέπει να εμφανίζονται στο ίδιο οπτικό πεδίο. 

Τροπολογία 334
Kartika Tamara Liotard

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 περιεκτών των οποίων η 
μεγαλύτερη επιφάνεια έχει εμβαδόν 
μικρότερο από 10 cm2.

4. Η Επιτροπή θεσπίζει κανόνες που 
προσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο 
πρέπει να εφαρμοσθούν τα στοιχεία που 
αναφέρονται στο άρθρο 14, παράγραφος 
1, ώστε να εξασφαλισθεί η 
αναγνωσιμότητα των πληροφοριών για τα 
τρόφιμα από τους καταναλωτές, σε 
συσκευασίες ή περιέκτες με πολύ 
περιορισμένη επιφάνεια.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι πληροφορίες που εμφανίζονται σε μια συσκευασία πρέπει, ανεξάρτητα από το μέγεθός της, 
να είναι ευανάγνωστες διότι, σε άλλη περίπτωση, δεν έχουν λόγο ύπαρξης.

Τροπολογία 335
George Lyon

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 περιεκτών των οποίων η 
μεγαλύτερη επιφάνεια έχει εμβαδόν 
μικρότερο από 10 cm2.

Διαγράφεται

Or. en
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Τροπολογία 336
Andres Perello Rodriguez

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 περιεκτών των οποίων η 
μεγαλύτερη επιφάνεια έχει εμβαδόν 
μικρότερο από 10 cm2.

(4) Το ελάχιστο μέγεθος των χαρακτήρων 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν 
εφαρμόζεται στην περίπτωση 
συσκευασιών ή περιεκτών των οποίων η 
μεγαλύτερη επιφάνεια έχει εμβαδόν 
μικρότερο από 10 cm2, εφόσον 
εξασφαλίζεται η αναγνωσιμότητα των 
πληροφοριών ή ότι οι πληροφορίες αυτές 
διατίθενται με άλλη εύκολη για τον 
καταναλωτή μορφή.

Or. es

Αιτιολόγηση

Μολονότι ο εισηγητής προτείνει την άμεση διαγραφή της εξαίρεσης, η τροπολογία αυτή διατηρεί 
την πρόταση της Επιτροπής αλλά διασφαλίζει την παροχή πληροφοριών στον καταναλωτή.

Τροπολογία 337
Bernadette Vergnaud

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 περιεκτών των οποίων η 
μεγαλύτερη επιφάνεια έχει εμβαδόν 
μικρότερο από 10 cm2.

4. Το ελάχιστο μέγεθος των χαρακτήρων 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν 
εφαρμόζεται στην περίπτωση 
συσκευασιών ή περιεκτών των οποίων η 
μεγαλύτερη εκτυπώσιμη επιφάνεια έχει 
εμβαδόν μικρότερο από 25 cm². Μπορούν 
να θεσπίζονται ειδικές εθνικές διατάξεις 
για αυτές τις συσκευασίες ή τους 
περιέκτες στην περίπτωση κρατών μελών 
που έχουν πλείονες της μίας επίσημες 
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γλώσσες.

Or. fr

Τροπολογία 338
Glenis Willmott

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 περιεκτών των οποίων η 
μεγαλύτερη επιφάνεια έχει εμβαδόν 
μικρότερο από 10 cm2.

4. Το ελάχιστο μέγεθος των χαρακτήρων 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν 
εφαρμόζεται στην περίπτωση 
συσκευασιών ή περιεκτών των οποίων η 
μεγαλύτερη επιφάνεια έχει εμβαδόν 
μικρότερο από 25 cm2. Μπορούν να 
θεσπίζονται εθνικές διατάξεις για αυτές 
τις συσκευασίες ή τους περιέκτες στην 
περίπτωση κρατών μελών που έχουν 
περισσότερες της μίας επίσημες γλώσσες.

Or. en

Τροπολογία 339
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι απαιτήσεις όσον αφορά το ελάχιστο 
μέγεθος που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν ισχύουν για τα τρόφιμα 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 1999/21/ΕΚ της Επιτροπής της 
25ης Μαρτίου 1999 σχετικά με τα 
διαιτητικά τρόφιμα που προορίζονται για 
ειδικούς ιατρικούς σκοπούς.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Ces aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales sont soumis à des 
réglementations européennes spécifiques car ils sont destinés à répondre aux besoins 
nutritionnels de patients dont le métabolisme est perturbé et qui ne peuvent assimiler 
correctement les nutriments issus d'une alimentation traditionnelle. La création de 
conditionnements plus importants risquerait de compromettre la sécurité des patients 
(puisque le produit restant conservé pour une utilisation ultérieure présente un risque accru 
de prolifération microbienne) ou de générer du gaspillage (le produit restant étant jeté). 
L’augmentation de la taille des conditionnements et le gaspillage seraient également 
préjudiciables pour l’environnement.

Τροπολογία 340
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1β) (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι απαιτήσεις όσον αφορά το ελάχιστο 
μέγεθος που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 δεν ισχύουν για τα 
παρασκευάσματα για βρέφη, τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας και τα τρόφιμα διαφοροποίησης 
που προορίζονται για βρέφη και για τη 
δεύτερη βρεφική ηλικία που εμπίπτουν 
στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
2006/141/ΕΚ της Επιτροπής της 22ας 
Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τα 
παρασκευάσματα για βρέφη και τα 
παρασκευάσματα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας και την οδηγία2006/125/ΕΚ της 
Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 2006 για 
τις μεταποιημένες τροφές με βάση τα 
δημητριακά και τις παιδικές τροφές για 
βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας.  

Or. fr

Αιτιολόγηση

L’étiquetage des préparations pour nourrissons, préparations de suite et aliments de 
diversification destinés aux nourrissons et enfants en bas-âge doit comporter des mentions 
obligatoires spécifiques. C'est le cas par exemple des petits-pots pour bébés. Une taille 
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minimale de caractères obligatoires est impossible sur ces produits particuliers sauf à 
augmenter la taille de l'emballage. Ceci entrainerait des risques pour la santé des 
consommateurs car le produit restant non consommé pourrait être conservé dans des 
conditions d'hygiènes inappropriées ou durant un temps trop important.

Τροπολογία 341
Christofer Fjellner

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, 
η οιαδήποτε άλλα παρεμβαίνοντα στοιχεία.

(6) Οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα 
τρόφιμα αναγράφονται σε οποιοδήποτε, 
αλλά ωστόσο 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, 
οιαδήποτε άλλα παρεμβαίνοντα στοιχεία, ή 
την ίδια τη συσκευασία των τροφίμων, 
όπως με μια κολλημένη πτυχή ή από την 
ίδια την συσκευασία των τροφίμων, για 
παράδειγμα με κολλητική ταινία. 

Or. sv

Τροπολογία 342
János Áder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – Παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) Η παροχή των υποχρεωτικών 
πληροφοριών για τα τρόφιμα δεν πρέπει 
να προκαλεί αύξηση του μεγέθους και/ή 
του όγκου των συσκευασιών ή των 
περιεκτών.

Or. hu
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Αιτιολόγηση

Η υποχρεωτική παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα μπορεί να οδηγήσει τους παράγοντες της 
αγοράς στην μεταβολή του μεγέθους των συσκευασιών ούτως ώστε να υπάρχει κίνδυνος να 
αυξηθεί η ποσότητα των απορριμμάτων συσκευασιών. Τούτο θα ήταν αντίθετο προς την αρχή 
της πρόληψης που προβλέπουν οι διατάξεις διαχείρισης των απορριμμάτων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Τροπολογία 343
Karin Kadenbach

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14, παράγραφος 6α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6a) Σε μη προσυσκευασμένα τρόφιμα 
πρέπει οι πληροφορίες σχετικά με τις 
υποχρεωτικές ενδείξεις να εκτίθενται σε 
γραπτή μορφή. Οι πληροφορίες μπορούν 
να διατίθενται μέσω εμφυτευμένων 
πινακίδων, σε ενημερωτικά φύλλα και 
παρόμοια, αλλά πρέπει να εκτίθενται στο 
τόπο πώλησης, και πρέπει να είναι ανά 
πάσα στιγμή εύκολα προσπελάσιμα στον 
καταναλωτή.

Or. de

Αιτιολόγηση

Είναι λειτουργικά δικαιολογημένο ότι κατ' αρχήν και σε αγαθά που παραδίδονται ανοικτά 
πρέπει να διατίθενται στον καταναλωτή πληροφορίες όσον αφορά όλα τα υποχρεωτικά 
επιβαλλόμενα στοιχεία.

Τροπολογία 344
János Áder

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 14 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6b) Οι ετικέτες που χρησιμοποιούνται 
για την παροχή των υποχρεωτικών 
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πληροφοριών για τα τρόφιμα δεν 
επιτρέπεται να κατασκευάζονται από 
υλικό που θα μπορούσε να δυσχεράνει ή 
να παρεμποδίσει την 
επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση του 
υλικού συσκευασίας και/ή των περιεκτών 
των τροφίμων.

Or. hu

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις για τη διαχείριση των αποβλήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
καταβάλλονται προσπάθειες ούτως ώστε τα υλικά συσκευασίας να επαναχρησιμοποιούνται ή να 
ανακυκλώνονται κατά το δυνατό περισσότερο. Η κατασκευή ετικετών από υλικό διαφορετικό 
από εκείνο που χρησιμοποιείται για το υλικό συσκευασίας μπορεί να δυσχεράνει σε μεγάλο 
βαθμό την κατάλληλη διαχείριση των απορριμμάτων.

Τροπολογία 345
Holger Krahmer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15, σημείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α) οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα 
τρόφιμα είναι διαθέσιμες πριν από την 
πραγματοποίηση της αγοράς και 
εμφανίζονται στο υλικό που υποστηρίζει 
την εξ αποστάσεως πώληση ή παρέχονται 
με άλλα κατάλληλα μέσα·

(α) Οι αναφερόμενες στα άρθρα 9 και 29 
πληροφορίες για τα τρόφιμα είναι
διαθέσιμες εφόσον τις ζητήσει ο 
καταναλωτής πριν από την 
πραγματοποίηση της αγοράς και μπορούν 
να εμφανίζονται στο υλικό που 
υποστηρίζει την εξ αποστάσεως πώληση ή 
παρέχονται με άλλα κατάλληλα μέσα·

Or. de

Αιτιολόγηση

Τακτικές αλλαγές στην σύνθεση του προϊόντος, π.χ. μείωση του περιεχομένου άλατος, 
υποκατάσταση των λιπαρών ουσιών, καθιστούν αδύνατο να δίδονται επίκαιρες πληροφορίες για 
όλα τα υλικά που υποστηρίζουν την εξ αποστάσεως πώληση. Κατάλογοι και φυλλάδια είναι το 
πλέον διαδεδομένο μέσο πώλησης στις εξ αποστάσεως πωλήσεις, προπάντων στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις. Επιπροσθέτως των σημαντικών δαπανών, δημιουργείται μία μεγάλη επιβάρυνση 
του περιβάλλοντος, λόγω του ότι οι κατάλογοι θα απαιτούν στο μέλλον τον τετραπλάσιο όγκο 
χάρτου, προκειμένου να τύχουν εφαρμογής τα υποχρεωτικά πληροφοριακά στοιχεία.
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Τροπολογία 346
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – στοιχείο α)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(a) οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα 
τρόφιμα είναι διαθέσιμες πριν από την 
πραγματοποίηση της αγοράς και 
εμφανίζονται στο υλικό που υποστηρίζει 
την εξ αποστάσεως πώληση ή παρέχονται 
με άλλα κατάλληλα μέσα·

(a) οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα 
τρόφιμα είναι διαθέσιμες πριν από τη 
σύναψη της σύμβασης και είναι 
αναγνώσιμες κατά τρόπο κατάλληλο για 
το χρησιμοποιούμενο μέσο εξ αποστάσεως
επικοινωνίας· ο καταναλωτής λαμβάνει 
τις υποχρεωτικές πληροφορίες σε 
διατηρήσιμο μέσο, μέσα σε εύλογο 
χρονικό διάστημα μετά τη σύναψη της 
σύμβασης και το αργότερο, σύμφωνα με 
το άρθρο 13, παράγραφος 2, του 
παρόντος κανονισμού, κατά την 
παραλαβή του τροφίμου.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η προτεινόμενη διατύπωση αντιστοιχεί στην προσέγγιση που χρησιμοποιείται σε άλλα σχετικά 
νομοθετήματα της ΕΕ.

Τροπολογία 347
Carl Schlyter

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(b) οι ενδείξεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία δ), στ), ζ), 
η) και ια) δεν απαιτείται να αναγράφονται 
στο σημείο πώλησης.

(b) οι ενδείξεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχείο στ), δεν 
απαιτείται να αναγράφονται στο σημείο 
πώλησης.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Με την εξαίρεση της ημερομηνίας ελάχιστης διατηρησιμότητας, που δεν μπορεί να δοθεί εκ των 
προτέρων, τα τρόφιμα που πωλούνται εξ αποστάσεως πρέπει να πληρούν τις ίδιες 
προϋποθέσεις, όσον αφορά τις πληροφορίες, με τα τρόφιμα που πωλούνται σε καταστήματα.

Τροπολογία 348
Kartika Tamara Liotard

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(b) οι ενδείξεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 9 παράγραφος 1 στοιχεία δ), στ), 
ζ), η) και ια) δεν απαιτείται να 
αναγράφονται στο σημείο πώλησης.

Διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι υποχρεωτικές πληροφορίες για τα τρόφιμα (δηλ. οι ενδείξεις που αναφέρονται στο άρθρο 9 
παράγραφος 1 και οι πρόσθετες υποχρεωτικές ενδείξεις για συγκεκριμένους τύπους ή 
κατηγορίες τροφίμων που αναφέρονται στο Παράρτημα III) πρέπει να είναι διαθέσιμες πριν 
από την αγορά των τροφίμων. Η παρούσα τροπολογία θα εξασφαλίσει ότι στην περίπτωση εξ 
αποστάσεως πώλησης θα υπάρχουν και κατά την ολοκλήρωση της αγοράς όλες οι υποχρεωτικές 
πληροφορίες για τα τρόφιμα που απαιτούνται στο άρθρο 9, παράγραφος 1, στοιχεία δ), στ), ζ), 
η) και ια).

Τροπολογία 349
Oreste Rossi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 
παράγραφος 2, οι υποχρεωτικές 
πληροφορίες για ένα τρόφιμο 
αναγράφονται σε γλώσσα που είναι 
εύκολα κατανοητή από τους 
καταναλωτές των κρατών μελών στα 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 9 
παράγραφος 2, οι υποχρεωτικές 
πληροφορίες για ένα τρόφιμο 
αναγράφονται στις επίσημες γλώσσες των 
κρατών μελών στα οποία πωλείται το 
τρόφιμο και έχουν συνταχθεί με 
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οποία πωλείται το τρόφιμο. διατύπωση κατανοητή για τον μέσο 
καταναλωτή.

Or. it

Αιτιολόγηση

Η χρήση των επίσημων γλωσσών είναι ένας πιο αξιόπιστος τρόπος για να εξασφαλισθεί ότι οι 
καταναλωτές κατανοούν τις πληροφορίες.


